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1990 ඔක්මතෝබේ - අවුරුදු 30 කට පසු  

 

1990 ඔකසතෝබර් මා සේ දී සදමළ ඊලාේ විමුකති සකාටි  ංවිධානය විසින් උතුරු පළාසත් මු ේලිේවරුන් 75,000 ක 

(පළාසත් මුළු ප්රමාණසයන් සියයට පහක පමණ) පමණ සදසනක තම උපන් බිසමන් බලහත්කාරසයන් එළවා දමන 

ලදි. පළාසතන් පිටීමට මු ේලිේවරුන්ට ඇතැේ  ේථානවලදී කැරලිකරුවන් විසින් ලබා දී තිබුසේ පැය 48 ක පමණි. 

ඔකසතෝබර් 15 දිනසේ චවාකච්සච්රිසේ සිට ආරේභ සකාට ඔකසතෝබර් 30 දිනය වන විට මන්නාරම, මුලතිව්, 

කිලිසනාච්ිය, යාපනය  හ වවුනියාසව් ඇතැේ ප්රසේශවලින් මු ේලිේවරුන් ඉවත් කරනු ලැබීය. ඇතැේ පවුල්වලට 

සගන යාමට අව ර දී ඇත්සත් රුපියල් 500 ක  හ ඇඳුේ කිහිපයක පමණි;  මහරුන්ට කිසිවක සනාමැතිවම පලා 

යාමට බල කර තිබණි. දකුසේ නගර කරා ළඟා වන තුරු ප්රවාහන පහසුකේ ලබා ගැනීමට සනාහැකි වූ සබාසහෝ 

සදසනක දින තුනක පමණ පා ගමනින් සගා ේ තිබණි.  

මාසේ පවුලත් ඔවුන් අතර විය - ඒ වන විට සකාළඹ ශිෂයාවක වශසයන් සිටි මා, මාසේ පවුසල්  ාමාජිකයින් 

මන්නාරසේ පිහිටි අසේ නිවසින් පලා යෑම පිළිබඳ වූ ප්රවෘත්ති සද   ාංකා  හගතව බලා සිටිසයමි.  

අදවන විටත් සමම ප්රජාසව් දුක සව්දනා  ඳහා නිල වශසයන් හඳුනාගැනීමක ලැබී නැත. එස ේම ඔවුන්සේ ආපසු 

පැමිණීම සවනුසවන් සහෝ වන්දි ලබාදීම සවනුසවන් ප්රමාණවත්  හයක ලැබී නැත. දශක තුනක පුරා ප්රසේශවාසීන්, 

රජසේ නිලධාරීන්, ජාතයන්තර පරිතයාගශීලීන්  හ දකුසේ මු ේලිේවරුන් විසින් තමන්ව සනා ලකා හැරීමත් වරදවා 

වටහා ගැනීමත් නි ා උතුසර් මු ේලිේවරුන්ට විශේවා  කළහැකි කිසිසවකුත් සනාමැති බව හැඟී සගා ේ තිසේ. 

2009 මැයි මා සේ සිවිල් යුේධය අව න් වූ දා සිට, උතුසර් මු ේලිේවරුන්  ැලකිය යුතු  ංඛ්යාවක ආපසු පැමිණීම 

ආරේභ සකාට තිසේ. එසහත් ඔවුන්සේ නැවත පැමිණීම  ෑමවිටම සහාඳ පිළිගැනීමට ලක ී නැත. රජසේ සජයෂේඨ 

නිලධාරීන් විසින්, මු ේලිේ නැවත පැමිසණන්නන්සේ  ංඛ්යාව අඩුසවන්  ඳහන් කර තිසබන බවත්, ඒ නි ා ඔවුන් 

 ඳහා  ේපත් සවන් කිරීම  හ නැවත පදිංි කරීම  ඳහා අවශය  ංවර්ධන  හසයෝගය ලබාදීම  ැලකිය යුතු සල  

අඩුවන බවත් කියැසව්. උතුසර් රජසේ නිලධාරීන් ඒ  ඳහා ප්රතිචාර සල  දකවන්සන් මු ේලිේවරුන් දැනටමත් 

පුත්තලසේ ‘සහාඳින් පදිංි ී  සිටින’ බැවින් රජසේ ප්රමුඛ්තාවය විය යුත්සත් යුේධසයන් පීඩාවට පත්වූවන් සවත බවයි. 

යුේධසයන් පීඩාවට පත් සදමළ සිවිල් වැසියන්සේ තත්වය තවමත් ඉතාම දුකිත බව  තයයකි. යුේධය අව න් ී 

දශකයකට පසුවත් ඉඩේ, නිවා  හා සවනත් මූලික අවශයතා සනාමැතිව තවමත් සබාසහෝ සදසනකු සිටින අතරම 

ඔවුන් බියජනක අවකාශයක තුළ  තයය  හ යුකතිය උසද ා තවදුරටත් අරගල කරමින් සිටී. සමම අවශයතා 

ඉතාමත්ම වැදගත්වන නමුත් ඒවාට වි ඳුේ ස ීසේ දී  ාමූහිකව නැවත පැමිණීමට උතුසර් මු ේලිේවරුන්ට තිසබන  

අයිතියට අවහිර සනාකළ යුතුය. 

පිට පිට අත්වැරදීම්  

එල්ටීටීඊයට ඔවුන්සේ ජනවාර්ික පිරිසිදු කිරීසේ ක්රියාව  ේබන්ධසයන් දැඩි විසව්චන එල්ල වුවද, 2002-2005  ාම 

 ාකච්ඡා අතරතුර දී එල්ටීටීඊ නායක සව්ලුපිල්සල් ප්රභාකරන් සේ  ේබන්ධසයන් පැහැදිලිවම නිහඬව සිටිසේය. 
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තවද, සනෝර්සව්ජියානු මැදිහත්කරුවන් ද ඇතුළුව  ාකච්ඡාවල නිරත වූ කිසිදු පාර්ශේවයක විසින් උතුසර්  ාමානය 

තත්වය  ේථාපිත කිරීසේ මූලික සකාන්සේසියක වශසයන් උතුසර් මු ේලිේවරුන්සේ ආපසු පැමිණීසේ අයිතිය පිළිබඳව 

 ලකා බැලුසව් නැත. 2002  ටන් විරාමය තුළ ආපසු පැමිණි සදමළ අභයන්තර අවතැන්වූවන් හා   ඳන විට සනරපා 

හරින ලද මු ේලිේවරුන් පැමිණීම පහළ අනුපාතයක තිබීමට ප්රධානම සහේතුව සමයයි. 

සිය පළමු ධුර කාලය ආරේභසේ දී, 2005 අග භාගසේ දී, ජනාධිපති මහින්ද රාජපකෂ මහතා, උතුසර් මු ේලිේවරුන් 

සනරපා හැරීම පිළිබඳව ස ායා බැලීමට ජනාධිපති සකාමි මක පත්කරන බවට සපාසරාන්දු විය - සමය ඔහු කිසිදිනක 

ඉටු සනාකළ සපාසරාන්දුවකි. යුේධසේ අව ානය  ැමරීසේ උත් වයක දී හිටපු ජනාධිපතිවරයා සමස ේ පැවසීය: 

“එල්ටීටීඊය විසින් අහිං ක මු ේලිේවරුන්ට හිරිහැර සකාට බලහත්කාරසයන් සනරපා හරින විට කිසිසවකුත් සමම 

අවතැන්ීම නැවැත්ීමට ඉදිරිපත් වුසේ නැහැ. දැන් මසේ රජසයන් ත්ර ේතවාදය අව න් කිරීමත්  මඟ 2010 මැයි 

මා ය වන විට මු ේලිේවරුන් නැවත පදිංි කරීමට සියලුම උත් ාහයන් ගන්නවා.” ඉවත් කරන ලද මු ේලිේවරුන් 

පිළිබඳව රජසේ සජයෂේඨසයකු විසින් නිශේි ත ප්රකාශයක සිදුකළ පළමු අව ේථාව සමම කතාව මින්  නිටුහන් ී 

තිසේ. එස ේ වුවද, ඔහුසේ කඩිනේ, පශේචාත්-යුද කාලීන ජාතිය සගාඩනැගීසේ ක්රියාවලිය තුළ උතුසර් මු ේලිේවරුන්ට 

නැවත පැමිණීසේ අයිතිය ලබාදීම  ඳහා ප්රමුඛ්ත්වය ලබාදීමට රාජපකෂ අ මත් විය. දශකයකට පසු, පා ේකු ඉරිදා 

ප්රහාරයන් මින් මු ේලිේ විසරෝධී හැඟීේ අවු ේ මින් නැවතත් බලයට පැමිණීමට රාජපකෂවරුන් සපළඹීමත්  මඟ 

තම දුකිත තත්වය  ඳහා  හසයෝගය  හ පිළිගැනීම ලබා ගැනීසේ අසේකෂාසවන් නැවතත් රජය  මඟ  ේබන්ධ 

ීසේ සත්රුමක තිසේදැයි මු ේලිේවරුන් ප්රශේන කරමින් සිටියි.  

එල්ටීටීඊය විසව්චනය කරන විට සහෝ සදමළ ඊලාේ පිළිබඳව ප්රකාශ කරන විට දී සබාසහෝ විට රජසේ නිලධාරීන්  හ 

සිංහල ජාතිකවාදී විචාරකයින් උතුසර් මු ේලිේවරුන්සේ දුකිත තත්වය ඉදිරියට සගන ඒම සිදුසව්. නමුත් පලා යාමට 

බලසකරුණු අයට කුමක සිදුවූසේ ද,  හ ඔවුන් සවනුසවන් කුමක කළ යුතු ද යන්න අවයාජව  ලකා බලන්සන් 

ඉතාමත්ම  ේවල්ප සදසනකු පමණි. උතුසර් මු ේලිේවරුන් මෑත කාලසේ දී පුළුල් මු ේලිේ ප්රජාව හා  මානවම 

වවරයට මුහුණ දී සිටිති. 

2015 සිට 2019 දකවා වූ කාලය තුළ සයෝජිත  ංක්රාන්ති යුකති යාන්ත්රණයන් මින්, උතුසර් මු ේලිේවරුන්සේ 

දුකගැනවිලි වි ඳීමට ගත් මුල් උත් ාහයන් අත්හැර දමා තිසේ. මානව හිමිකේ සකාම ාරි ේ කාර්යාලය විසින් දියත් 

කරන ලද ශ්රී ලංකාව පිළිබඳ OHCHR විමර්ශන වාර්තාව (OISL) තුළින් විමර්ශනයට ලක කරනු ලැබූසව් 2002 

සපබරවාරි  ටන් විරාමසේ සිට 2011 දකවා කාලය පමණි. එනේ, එල්ටීටීඊය විසින් උතුසර් මු ේලිේවරුන් ජනවාර්ික 

වශසයන් අතුගාදැමීම වැනි ඊට සපර සිදු වූ අපරාධ සමහි දී සනා ලකා තිසේ.  2015 දී එක ත් ජාතීන්සේ මානව 

හිමිකේ කවුන්සිලසේ අංක 30/1 සයෝජනාව අනුව  ංක්රාන්ති යුකතිය උසද ා ශ්රී ලංකා රජය කැප වූ අව ේථාසව් දී, 

ඊට සපර සිදුීේ  ඳහා ඒ ආකාරසයන් පිළිතුරු ස ීමට කැප වූසේ නැත. සකස ේ සවතත්, ප්රති න්ධාන යාන්ත්රණයන් 

 ඳහා වූ විසශේෂ කාර්ය  ාධක බලකාය විසින් සමසහයවනු ලබන මහජන නඩු විභාගසේ දී ක්රියාකාරී භූමිකාවක 

නියැළීමට උතුසර් මු ේලිේවරුන් උත් ාහ කළ නමුත් එහි කිසිදු ප්රතිඵලයක ඇති ී නැත. ඒ සහේතුසවන් වර්තමාන 

වන්දි සගීසේ ප්රතිපත්තිය තුළ කිසිදු ආකාරයකින් උතුසර් මු ේලිේවරුන්ට සිදුී ඇති හානිය නිශේිතව හඳුනා ගැනීමක 

සිදු සනාසව්.  
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දැනටමත් ව ර 30 කට ආ න්න කාලයක සනා ලකාහැරීසේ ප්රතිඵලවලින් පීඩා විඳින උතුසර් මු ේලිේවරුන්ට, 

මෑතක දී ඔවුන්සේ මූලික ප්රජාතන්ත්රවාදී අයිතිවාසිකේ අහිමි කිරීේවලට ද මුහුණ දීමට සිදුී තිසේ. 2019 සනාවැේබර් 

මා සේ පැවති ජනාධිපතිවරණය  ඳහා පුත්තලසේ සිට මන්නාරමට ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමට ිය උතුසර් 

මු ේලිේවරුන්ට ප්රහාර එල්ල විය. 2019 සනාවැේබර් 16 වන දින උදෑ න මන්නාරමට යන අතරමග තන්තිරිමසල් දී 

ඔවුන්සේ බ ේ රථවලට සවඩි තබා තිබණි. ඡන්දය දීසමන් පසු එදින  ව  මැදවච්ිසේ දී සිංහල මැර කේඩායේ විසින් 

ද ඔවුන්ට නැවතත් පහර සදන ලදි. සබාසහෝ කාන්තාවන් හා ළමුන් තුවාල ලබා ඇති නමුත් සේ දකවා කිසිදු 

පරීකෂණයක පවත්වා නැත. ඒ පිළිබඳව මැතිවරණ සකාමි සේ විමර්ශන වාර්තාවක පවා නැත. මැදවච්ිසේ 

ප්රහාරයට සපර ඔවුන්සේ බ ේ රථ සපාලිසිය විසින් සචට්ටටිකුලේහි දී නතරසකාට පැය ගණනක ඔවුන්ව රඳවා සගන 

තිසේ. තුවාල ලැබූ ඡන්දදායකයින් සබාසහෝ සදසනකු පළිගැනීේවලට ලකසව් යැයි බිසයන් වවදය ප්රතිකාර ලබා 

සගන නැත.  

සමම ප්රචේඩත්වය නි ා, 2020 අසගා ේතු මා සේ පැවති පාර්ලිසේන්තු මැතිවරණය  ඳහා සමම ඡන්දදායකයින් 

6000 කට අධික  ංඛ්යාවක සවනුසවන් පුත්තලසේ සපාකුරු ඡන්ද මධය ේථාන පිහිටුීමට මැතිවරණ සකාමි ම 

එකඟ ී තිසේ. සමම ධනාත්මක වර්ධනය තිබියදීත්, මන්නාරසේ  හකාර මැතිවරණ සකාම ාරි ේවරයා විසින් 

මන්නාරසේ  ේිරව ජීවත්වන ඡන්ද දායකයින් පමණක ලියාපදිංි කරන සල  දි ේිකකසේ ග්රාම නිලධාරීන්ට 

උපසද ේ දී තිබණි. සිවිල්  මාජ ක්රියාකාරීන් විසින් ප්රශේන කළ විට “පාසවන ඡන්දදායකයින්” සිටිය සනාහැකි බව ඔහු 

පව ා තිබණි: පුත්තලසේ සවස න ජනතාව පුත්තලසේ ලියාපදිංි ී ඡන්දය ලබා දිය යුතුය. 

සබාසහෝ වාරයක වන්නිය තුළම අවතැන්ීේ අත්විඳි යුේධසයන් අවතැන් වූ සදමළ ජනයා සමන් සනාව, 

බලහත්කාරසයන් ඉවත් කරන ලද මු ේලිේවරුන්ට යුේධසයන් විනාශ වූ තම නිසව ේවලින් ඈත්ව ජීවත් ීමට බල 

සකරී තිබණි. ඒ අනුව, වන්නිසේ සදමළ ජනයාට මුහුණදීමට සිදුවූ  මූල ඝාතන හා දරුණු විනාශයන්වලින් ඔවුන් 

ගැලී තිසබන බව  තයයකි. නමුත් උතුසර් මු ේලිේවරුන්ට ලැබිය යුතු ආපසු පැමිණීසේ  හ නැවත පදිංිීසේ 

අයිතිවාසිකේ ලැබිය හැකිවිට  හ ඉල්ලා සිටිනවිට ඔවුන්ව ඒ  ඳහා නුසුදු ේ න් කරීමට එම තත්වය භාවිතා 

සනාකළ යුතුය. උතුසර් ප්රජාවන් අතර තවදුරටත්  ැකය හා අවිශේවා ය වර්ධනයීම වළකවා ගැනීම සවනුසවන්, 

උතුසර් ක්රියාත්මකවන සවනත් නැවත පදිංි කිරීේ හා  ංවර්ධන වැඩ ටහන්  මඟ  මාන්තරව ආපසු පැමිණීමට 

උතුසර් මු ේලිේවරුන්ට ඇති අයිතිසේ යුකති හගත භාවය හඳුනා ගැනීම ද අතයවශය සව්. දැනටමත්, උතුරට ආපසු 

පැමිණි ඇතැේ මු ේලිේවරුන්ට තම ගේවල සීමාවන් සවන ේ ී ඇති බවත්, එහි ප්රතිඵලයක සල  ඉඩේ  ඳහා 

තමන්සේ ප්රජා අයිතිවාසිකේ අහිමි ී ඇති බවත් දැන ගැනීමට ලැබී තිසේ.  

රජසේ නිලධාරීන් විසින් ගේවල මායිේ සවන ේ කිරීසේ දී, මහජන ඉඩේ - රජසේ පා ල්, සු ාන භූමි, පූජනීය  ේථාන, 

ක්රීඩා පිටි සහෝ  තුන්  ඳහා තණබිේ වශසයන් පවා සවන් සකාට තිබූ ඉඩේ-  අත්පත් කරසගන ඒවා නව ජනාවා  

 ඳහා නැවතත් සබදා හැරීම සිදුී තිසේ. දශක ගණනාවක තම භූමිසයන් ඈත්ව ජීවත්ීමට සිදු වූ අවතැන් වූ 

මු ේලිේවරුන්ට සමම තීරණ සගන ඇති ආකාරය පිළිබඳව තමන්සේ කිසිදු අදහ කට ඉඩක සනාතබාම එහි 

ප්රතිඵලයක වශසයන් අතිසර්කව අමතර පාඩු විඳීමට ද සිදුී තිසේ. 
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කල හැක්මක් කුෙක්ද?  

සදමළ සේශපාලනඥයින් අතසලා ේ ක  හ ප්රජාසව් හා ඩය ේසපෝරාසව්  ාමාජිකයින් අතසළා ේ ක සදනා සමම 

ප්රශේනය පිළිබඳව  ැළකිල්ලක දකවා තිබණත්,  ම ේතයක වශසයන් සදමළ සේශපාලනය 1990 මු ේලිේවරුන් 

සනරපා හැරීම පිළිබඳව නිහඬව හිඳ තිසේ. 2009  ැේතැේබරසේ දී එවකට ජනාධිපති රාජපකෂ මහතා  මඟ සුළුතර 

අවශයතා පිළිබඳව පැවැත් වූ රැ ේීමක දී සදමළ ජාතික  න්ධානය (TNA) විසින් පළමු වරට උතුසර් මු ේලිේවරුන්සේ 

ගැටලුව පිළිබඳ කාරණය ප්රසිේධිසේ ඉ ේමතු කරන ලදි. 2013 දී උතුරු පළාත්  භා මැතිවරණසයන් TNA ජයග්රහණය 

කළ පසු උතුසර් මු ේලිේ ජනතාව සකසරහි වූ සිය ධනාත්මක ප්රසව්ශය විදහා දැකීම සවනුසවන් මු ේලිේ අසයකු 

මන්ීවරසයකු වශසයන් ඔවුන්සේ ප්ර ාද ආ නයකට පත් කරන ලදි. TNA මන්ීවරුන් සුළු පිරි ක විසින් සමම 

ගැටලු  ෘජුවම වි ඳීමට ගත් උත් ාහයන් ඉමහත් පිළිගැනීමකට ලක වූ අතර, එය රසට්ට විශාලතම සුළුතර 

ජනවර්ගයන් සදසක අයිතිවාසිකේ සුරකිත කිරීසේ උත් ාහයක සල  ද  ැලකුණි. අසගෝ ේතු මා සේ පැවති 

පාර්ලිසේන්තු මැතිවරණසේ දී, කිලිසනාච්ිසේ  හ යාපනසේ මු ේලිේවරුන් සදමළ ජාතික  න්ධානසේ 

නිසයෝජිතයන් කිහිප සදසනකු  ඳහා විවෘතවම  හසයෝගය ලබාදුන් අතර ඔවුන් සදමළ ජාතික  න්ධානයට තම 

ඡන්දය ද ලබා සදන ලදි. සමම ප්රශං නීය සේශපාලන පියවර තිබියදීත්, සනරපා හරින ලද උතුසර් මු ේලිේවරුන් 

සවනුසවන් සබාසහෝ සදමළ නායකයින්  හ බේධිමතුන් තවමත් තම  හසයෝිතාවය සපන්වා නැත.   

තම ජීවිත මුල සිටම නැවතත් ආරේභ කිරීසේ බලාසපාසරාත්තුසවන් හා තම සදමළ  සහෝදර  සහෝදරියන්  මඟ 

නැවතත්  හජීවනසයන් ජීවත්ීසේ උවමනාසවන් කිසිසවකුසගන් කිසිවක බලාසපාසරාත්තු සනාී මු ේලිේවරුන් 

උතුරට නැවත පැමිසණමින් සිටිති.  මාන  ැලකිල්ලක දැකීම, තම ඉඩේ  ඳහා ප්රසව්ශය ලබාදීම, මූලික 

ජීවසනෝපාය ක්රියාකාරකේ ලබාදීම  හ වනාන්තර බවට පත්ී ඇති ඔවුන්සේ ඉඩේ කඩිනමින් නිෂේකාශනය කිරීම 

වැනි ඉල්ලීේ හැරුණු විට ඔවුන් විසින් ඉල්ලීේ කිහිපයක ඉදිරිපත් කර තිසේ. තම පවුල් සවනත් තැනක ජීවත් ීමට 

සතෝරා ගත්සත්ය යන්න සනා ලකා සනරපා හරින ලද මු ේලිේවරුන්ට තම භූමිසේ තම සේපළ හා ජීවසනෝපාය 

අව ේථා නැවත ලබා ගැනීමට අයිතියක තිසබන බව සදමළ රජසේ නිලධාරීන්  හ උතුසර් සේශපාලනඥයින් විසින් 

පිළිගැනීම අතයවශය සව්. 

විශේවා ය සගාඩනැසගන විට, තවත් උතුසර් මු ේලිේවරුන්ට තම මුතුන් මිත්තන්සේ ඉඩේ  හ  ං ේකෘතික උරුමයන් 

සවත නැවතත් පැමිණ ඒවා නැවත ලබා ගැනීමට ආරකිත බවක දැසණනු ඇත. සකස ේ සවතත්, සේ සමාසහාසත්, 

ඔවුන්සේ නැවත පැමිණීමට එසරහිව  ාමූහික ප්රතිසරෝධයක පවතින බව සපසන්. සමහි දී උතුසර් මු ේලිේවරුන්  හ 

ද්රවිඩ ජාතිකයන් අතර තවදුරටත් වාර්ික ගැටුේ ඇතිීමට ඉඩ ඇති අතර බහුතරවාදයට ප්රතිලාභ  ැලස න පරිදි 

සදමළ ජනතාවසේ දිගුකාලීන අසේකෂාවන්ට හා ඔවුන්සේ තවමත් සනාවි ඳුණු සේශපාලන අභිලාෂයන්ට හානි 

පැමිසණනු ඇත. ජාතයන්තර ප්රජාසව්  හ  ානුකේපිත සිංහලයන්සේ  හය ඇතිව ගැඹුරු  හසයෝගීතාවය සවනුසවන් 

ප්රමුඛ්තාවය දීම  හ තම සවන ේ නමුත් ගැඹුරින් බැඳී ඇති දුකගැනවිලි හා සව්දනා තුළින් කටයුතු කිරීම ප්රජාවන් 

සදසකම යහපත  ඳහා වනු ඇත. 

ශ්රීන්  රූර්  
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හැඳින්ීෙ 

 

සමම කෘතිය 1990 දී එල්ටීටීඊය විසින් උතුරු පළාසතන් ඉවත් කරන ලද මු ේලිේ ප්රජාසව් කාන්තාවන්සේ වර්තමාන 

ජීවමාන යථාර්ථයන් ග්රහණය කර ගැනීමට උත් ාහ කරන ආඛ්යාන එකතුවකි. 

උතුසර් මු ේලිේවරුන්සේ කථාව සේශපාලන හා  මාජීය අවකාශයන් තුළ අමතක ී ඇති ආකාරයත්, මාධය සහෝ 

සිවිල්  මාජ  ංවිධාන කිහිපයක පමණක ඔවුන්සේ දුකිත තත්වය  මඟ  ේබන්ධ ී ඇති බවත් ප්රජා  ාමාජිකයින් 

කිහිප සදසනකු  ඳහන් කරයි. සනරපා හැරීසමන් ව ර තිහකට පසුව සමම ප්රජාව විසින් අත්විඳින ලද  හ අඛ්ේඩව 

අත්විඳිමින් සිටින අරගලයන් වාර්තාගත කිරීම සවනුසවන් මූලික වශසයන් සමම කාර්ය සිදු කරන ලදි.  

සමහි දී ඉදිරිපත් කර ඇති අදහ ේ, 2020 මුල් භාගසේ පුත්තලම, මන්නාරම, යාපනය  හ මීගමුව යන නගරවල 

ප්රජාවන්  මඟ, මූලික වශසයන් කාන්තා කේඩායේ  මඟ පවත්වන ලද  ංවාද ගණනාවක මින් ලබාගත් ඒවාය. 

සමම  ංවාද මඟින් ඔවුන්සේ සතෝරාගැනීේවල  ංකීර්ණතාවයන්  හ නැවත පැමිණීසේ ක්රියාවලිය ග්රහණය කරසගන 

ඇති අතර ඒවා සර්ඛීය සහෝ  රල සනාසව්. ආපසු පැමිණි අය තමන් මුහුණ දී ඇති සේශපාලන හා පරිපාලන බාධක 

 හ අවට සදමළ ප්රජාව  මඟ පවතින ඔවුන්සේ  බඳතාවයන් වි ේතර කරයි. ඔවුන් අවතැන් ී සිටින තැන තවමත් 

ජීවත්වන්නන්, අවට ප්රජාවන්  මඟ තමන්ට ඇති අභිසයෝග ගැන කතා කළ අතර,  තම ‘නිව ’එක තැනක සනාව 

විවිධ තැන්වල තිබීම පිළිබඳව ද කතා කරන ලදි. සපෞේගලිකත්වය  හ ආරකෂාව  හතික කිරීම  ඳහා නේ භාවිතා 

සනාකිරීමට කතුවරැන් තීරණයක සගන ඇත. .  

සමම  ංවාදවල දී තම අදහ ේ, මතකයන්  හ සිතිවිලි සබදාහදා ගැනීමට කාලය ගත කළ  ැම සදනාටම කතුවරුන් 

සබසහවින් කෘතඥ සව්.  ේබන්ධතා ඇති කිරීමට  හ  ංවාද  ඳහා පහසුකේ  ැලසීමට දැකවූ  හසයෝගය 

සවනුසවන් Women’s Action Network (කාන්තා ක්රියාකාරී ජාලයට)  හ Muslim Women’s Development 

Trust (මු ේලිේ කාන්තා  ංවර්ධන භාරයට) ද ඔවුන්  ේූතිවන්ත සව්. 1990 ඔකසතෝේබර් මා සේ දී එල්ටීටීඊය විසින් 

උතුරු පළාසතන් මු ේලිේවරුන් සනරපා හැරීම පිළිබඳ පුරවැසි සකාමිෂන්  භාවට ද ඔවුන්  ේූතිවන්ත සව්. එම 

සකාමි සේ 2001 වාර්තාව ‘නිදහ  ස ායායෑම: උතුසර් මු ේලිේවරුන්සේ කතාව’ුමින් සමම ප්රජාසව් අවතැන්ීම, 

 ංක්රමණ රටාවන්  හ සවනත් කරුණු පිළිබඳ  වි ේතරාත්මක හා පරිපූර්ණ වි ේතරයක ඉදිරිපත් සව්.  
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මම්වන විට ඔවුන් සිටින්මන් මකාමහලද?   

සමම වයාපෘතිය  ඳහා කතුවරුන්  මඟ කතා කළ කාන්තාවන්සේ පවුල්, ආදරණීයයන්  හ මිතුරන් 1990 දී 

උතුසරන් අවතැන්ීසමන් පසුව දැන් වා ය කරන  ේථාන සමම ලකෂ මින් සපන්නුේ කරයි. අවතැන් වූ  හ ආපසු 

පැමිණි උතුසර්  ම ේත මු ේලිේ ජනගහනය එයින් නිසයෝජනය සනාසව්. 

 

පුත්තලම, පානදුර, පලන්ගතුසරයි, සපෝරුසතාට, සපරියමුල්ල, මදුරන්කුලිය, වනාතවිල්ලුව, පුලිච්චකුලේ, 

 ාරිකාමුල්ල, සතාටවත්ත, කුරුණෑගල, කැකුණුසගාල්ල, අකුරණ, සේරුවල, කටුග ේසතාට, නච්ිකුඩා, අටුලුගම, 

ආනමඩුව, මීගමුව, කල්පිටිය, අලන්කුඩා, කයිට්ට ේ, යාපනය, මුලතිව්   
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යාපනය 

 

1990 ඔකසතෝේබර් මා සේ සනරපා හැරීම නි ා මු ේලිේ පවුල් 3,500 කට යාපනසයන් පලා යාමට සිදුවිය. ව ර 

30 කට පසු ආපසු පැමිණ ඇත්සත් 750 ක පමණි. 

තමන් අවතැන් වූ ප්රසේශවල සුරකිත රැකියා  හ වයාපාර ස ායාගත්  හ දැන් එම ප්රසේශවල පා ල්වලට තම 

දරුවන් ඇතුළත් කරඇති සබාසහෝ සදසනකු ආපසු පැමිණ නැත. නැවත පදිංිය සවන ේ කිරීසේ සවසහ  දරාගත 

සනාහැකි සබාසහෝ වැඩිහිටියන් ද ආපසු පැමිණ නැත. ආපසු පැමිණි අය අතර සබාසහාමයක සදනා 1990 දී ඉවත්ව 

යන විට ළමයින් ව සිටි අයයි.  

“අමේ මබාමහෝ වැඩිහිටියන් ආපසු පැමිණිමේ යාපනමේ අමේ ඉඩෙ අපට අයිති බවට ඇති දැඩි විශලවාසය නිසා. ඒ 

අපට අයිතියි කියලා කියන්න පුළුවන් තැනක්.” 
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නිවාස නැවත මගාඩනැඟීෙ, ඉඩම් නැවත ලබා ගැනීෙ 

යුේධය අව න් වූ වහාම පවුල් කිහිපයක 2010 දී උතුරු අර්ධේීපයට පැමිණ තිබණි. ඉන්දියානු රජසේ ආධාර මින් 

සිදුකරන නිවා  වයාපෘතියක හරහා ඔවුන්ට නිවා  ලබා ගැනීමට ව ර ගණනාවක බලා සිටීමට සිදුී තිසේ. සමම 

වයාපෘතිය යටසත් නිවා  ලබා ගැනීම  ඳහා පුේගලයින් 313 සදසනකු විසින් අයදුේපත් ඉදිරිපත් කළ අතර සේ දකවා 

නිවා  ලැබී ඇත්සත් 190 සදසනකු  ඳහා පමණි.  

“ආපසු පැමිණි පවුල් 750 කින් තෙන්මේෙ ඉඩම් තිමබන්මන් ඉතාෙ සුළු මකාටසකට විතරයි. අමනක් අය කුලී 

මගවල්වල මහෝ ඥාතීන් සෙඟ ජීවත් මවනවා. ඇතැම් අය නැවත පැමිණීමම් සූදානෙක් මනාතිබූ තෙ ඥාතීන්මේ 

හිසල නිවාසවලට පදිංචියට මගාසල  තිමබනවා. ඇතැම් පුද්ගලයින් අලුත් ඉඩම් ගැනීෙ සඳහා තෙ නිවාස විකුණා 

තිමබනවා. කුළිය තාෙන් ඉතාෙ වැඩියි. ඒ වමේෙ එමහෙ ගන්න පුළුවන් තත්වමේ මගවල් වැඩිය නැහැ.” 

 ටන්වලින් හානියට පත් හා පසුව දශක තුනකට අධික කාලයක ති ේස ේ භාවිතයට සගන සනාතිබූ නිවා  ඒවාසේ 

අයිතිකරුවන්ටම තම පුේගලික මුදලින්  ක ේකර ගැනීමට සිදු ී තිසේ. රජසයන්  හ  හ විවිධ ජාතයන්තර නිවා  

වයාපෘති විසින්  පයන ලද නිවා  සියල්ලම අලුත් ඒවා ය. 
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ඔවුන් ආපසු පැමිණි විට, එක ත් ජාතීන්සේ  රණාගතයින්  ඳහා වූ සකාම ාරි ේ කාර්යාලය විසින්  ෑම පවුලකටම 

ඔවුන්සේ නිව  නැවත සගාඩනැඟීම  ඳහා උපකරණ  හ ද්රවය සමන්ම මුළුතැන්සගයි උපකරණ හා ද්රවය ද ඇතුළත් 

පැසකජයක ලබා සදන ලදි. යුේධසයන් පසු  ේප්රදායික නිජබිේ සවත ආපසු යන අවතැන් වූවන්ට රජසයන් තවත් 

වන්දි පැසකජයක ලබා සදන ලදි. සේ අනුව, පවුල්වලට මුලින්ම රුපියල් 5,000 ක සගීමක ලැබී ඇති අතර, පසුව 

තවත් රුපියල් 25,000 සගීමක ලැබීමට නියමිතී තිබණි.  

ආපසු පැමිසණන මු ේලිේ පවුල් කිහිපයකට රුපියල් 5,000 ක සගීම ලැබී තිබණි. සකස ේ සවතත්, සබාසහෝ සදමළ 

පවුල්වලට ඉහත  ඳහන් රුපියල් 25,000 ක සගීම ලැබී තිබණු බවත්, ඔවුන්ට එස ේ එය සනාලැබණු බවත් සබාසහෝ 

සදනකු විසින් නිරීකෂණය කර තිබණි. සමමින් සදමළ බහුතරයක සිටින උතුරු පළාසත් දි ේික සල්කේ 

කාර්යාලසේ  හ අසනකුත් පරිපාලන කාර්යාලවල පවතින පකෂග්රාහී බව සමයින් පිළිබිඹු කරන බව නැවත පැමිණි 

අය විසින් පව න ලදි.   

සනරපා හැරීමට සපර  ාේප්රදායිකව තවත් මු ේලිේ ප්රසේශයක වූ  ෆිනගර් ප්රසේශය බලධාරීන් විසින් රජසේ ඉඩේ 

සල  ප්රකාශයට පත් සකාට සදමළ ජනතාව අතර සබදා දී තිසේ. මුවර් ීදිය අරාලි පාර  මඟ මං න්ධිය යනු මුලින්ම 

මු ේලිේවරුන්ට අයත්ව තිබූ භූමියකි. දැන්, එය වගා කිරීම  ඳහා පමණක වන කුඹුරු ඉඩමක බව දි ේික මහසල්කේ 

කාර්යාලය කියා සිටී.  ආපසු පැමිණි මු ේලිේ පවුල් එය නැවත ලබා ගැනීමට උත් ාහ කළ නමුත් උ ාවි නිසයෝග 

මින් අවහිර කරනු ලැබ තිසේ. 

අවතැන් වූ මු ේලිේ පිරිමින් කිහිප සදසනකු යුේධය අව න් වූ විග  2009 දී වයාපාර  ඳහා යාපනයට පැමිණ තිසේ. 

සමම අව ේථාසව්දී ඔවුන් තමන්සේ  හ අසනකුත් මු ේලිේ පවුල්වල යාබද ඉඩේ සදමළ ජනතාවට විකුණා තිසේ. තම 

ඉඩේ විකිණීසමන් වලකවා ගනු පිණි  මු ේලිේවරුන් කිහිප සදසනක ආපසු පැමිණ තිසේ. 

“ඇයි ඔයාලා ආපහු ආමේ?” 

සනරපා හැරීමට සපර සදමළ  ං ේකෘතිසේ ඇතැේ අංග මු ේලිේ ප්රජාසව් ජීවිතය  මඟ ඒකාබේධ ී තිබණි. සනරපා 

හැරීමට සපර යාපනසේ දී විවාහ වූ ඇතැේ මු ේලිේ කාන්තාවන්, ඔවුන්සේ විවාහ මංගලයවලදී තාලිය බැඳි බව ද 

සිහිපත් කරන ලදි. කාන්තාවන් ද දිනපතා ඇඳුමක සල   ාරි ඇඳ සිටි අතර,  ළුව පැළඳ සිටිසේ උරහි ේ මත පමණි. 

පුත්තලමට යාමට සිදු වූ විට පුත්තලසේ සවස න මු ේලිේවරුන්සේ ගතානුගතික ආගමික පිළිසවත්වලට අනුකූලව 

මුහුණු ආවරණ පැළඳීම වැඩි විය. 

සමම මු ේලිේ පවුල් 2010 දී නැවත යාපනයට පැමිණි විට, යුේධසයන් පසු ඒ වන විටත් එහි නැවත පදිංි ී  සිටි ඇතැේ 

සදමළ ජනයා අතර  ැකයක ඇති ී තිබණි. මනරපා හැරීෙ පිළිබඳව මනාදැන සිටි විවිධ පරිපාලන කාේයාලවල 

නිලධාරීන් වන තරුණ පරම්පරාව “ඇයි ඔයාලා ආපහු ආසව්?” යැයි ඔවුන්මගන් විෙසා තිබුණි. මනරපා හැරීෙට 

මපර අේධද්ීපමේ මුසලිම් ජනගහනයක් සිටි බව පැරණි පරම්පරාමේ මදෙළ ජනයා මහාඳින් දැන සිටිමයෝය. නමුත්, 

‘මදෙළ ජනතාවමේ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීෙට’මුසලිම්වරු පැමිණි බව ඔවුන් තවෙත් කියා සිටිති.   
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“එදමනදා ජීවිතමේදී, යාපනමේ මදෙළ සහ මුසලිම් ජනයා අතර අන්තේ ක්රියාකාරිත්වය සුහදයි. මකමසල මවතත්, 

කුඩා ප්රශලනයක් පැනනඟින විටත්, ප්රජාවක් මලස මුසලිම්වරුන්ට ඉක්ෙනින්ෙ මදාසල පැවමරනවා. ” 

මෑත කාලසේ එවැනි අව ේථා කිහිපයක ඇති ී තිසේ. 2019 අසේු් ේරල් පා ේකු සබෝේබ පුරහාරසයන් පසුව සදමළ 

ජනයා ‘සියලු මු ේලිේවරු ඒ වසේ තමයි’කියමින් ඔවුන්ව ප්රචේඩත්වයට වගකිව යුතු මරාසගන මැසරන 

සබෝේබකරුවන්ට  මාන කර තිසේ. ඇතැේ සදමළ ජනයා  මු ේලිේවරුන් ‘අයිසි ේ’සල  හඳුන්වන අතර, සදමළ 

වවදයවරුන් පවා ඔවුන්සේ මු ේලිේ සරෝගීන් පිළිබඳව ඒ හා  මාන අදහ ේ දකවා තිසේ. අබායා  හ නිකාේ පැළඳීම 

තහනේ කරමින් සරගුලාසි  ේමත වූ විට කිසිවක  ඳහා පිටතට සනාසගා ේ සබාසහෝ මු ේලිේ කාන්තාවන් නිවස ේම 

රැඳී සිටින ලදි.  බිය හා අවිනිශේි තතාවය නි ා සබාසහෝ සදසනකු එතැන් සිට ඒවා පැළඳ නැත. 

ආපසු පැමිණීමම් අධික පිරිවැය 

නැවත පැමිණීෙට ගත් තීරණමයහි ප්රතිඵලයක් වශමයන්, පවුල් කිහිපයක්ෙ මම් මොමහාමත් යාපනයට පැමිණීෙට 

මහෝ මනාහැකි වූ තෙ ඥාතීන්මගන් සහ ආදරණීයයන්මගන් මවන් ී සිටිති. පවුල් කිහිපයක් සඳහා, ඔවුන් ආපසු 

පැමිණීෙ අදහස මුළුෙනින්ෙ බැහැර කර ඇති  බවක් මෙයින් අදහසල මනාමකමේ. ඇතැම් අය ඔවුන් නැවත 

අවතැන්ීමම් තත්වයකට පත්ීෙට අකෙැති නිසා, නිවාස හා අවසලථාවන් පිළිබඳව සහතිකවන මතක් යාපනමේ 

යටිතල පහසුකම් සිංවේධනය මදස බලා සිටියි. 

"නැවත පැමිණීෙ පහසු මහෝ සෘජු ක්රියාවියක් වූමේ නැහැ, ආපසු පැමිණි අමේ මබාමහෝ මදමනක් තවෙත් 

සිංක්රෙණ තත්වයක ඉන්මන්." 

නිවසක් ලැබීමම් ක්රියාවිය ද ඉතා දුෂලකර ය. පවුල අවට ඉඩෙක ඉදකරන ලද පැල්පතක මහෝ කුියට ගත් සලථානයක 

නිවස ඉදකරන තුරු රැඳී සිටීෙ රජය විසින් අමේක්ෂා කරයි. කුඩා දරුවන් සෙඟ නැවත පැමිමණන පවුල් සඳහා මෙය 

විමශලෂමයන් දුෂලකර ය. නිලධාරීන් පැමිමණන විට ඔබ සිල්ලර බඩු කඩයකට මහෝ පිටතට මගාසල තිබුමේ නම්, මහෝ 

පිටතට මගාසල ඇති බව බලධාරීන්ට දැනගන්නට ලැබුමන් නම්, ඔබ ‘පිටත්ව’ඇති බව ඔවුන් විසින් වාේතා කරනු 

ඇත. ඔබ මවනුමවන් නිවසක් තැනීමම් ක්රියාවිය එතැන් සිට නවතා දෙනු ඇත. 

දැන්, පවුමල් සාොජිකමයකු, ඥාතිමයකු මහෝ මිතුමරකු මිය ගියමහාත්, එය දගු ගෙනක් ීෙ නිසා සහ තිමබන 

ප්රවාහන පහසුකම් ද අනුව ඔවුන්ට තෙ ආදරණීයයන්මේ අවෙිංගලයය ෙඟ හැමේ. පැය 24 ක් ඇතුළත මුසලිම්වරුන් 

මියගිය අය භූෙදාන කිරීෙ සිරිතක් වන නිසා පවුමල් සාොජිකයන් කිහිප මදමනකුමේ අවෙිංගලය කටයුතු ෙගහැරීෙට 

මහෝ ප්රොද ී පැමිණීෙට සිදුවූ බව මබාමහෝ කාන්තාවන් විසින් පවසන ලද.  අවෙිංගලයයකට, විවාහ ෙිංගලයයකට 

මහෝ ආගමික උත්සවයකට මේවා යාපනය සහ අවතැන් ීමෙන් පසු ඔවුන් පදිංචි ී සිටි නගර අතර එකිමනකා 

බැලීෙට යාෙ සඳහා මෙෙ පවුල් සැලකිය යුතු පිරිවැයක් දරමින් සිටියි. 

 

 



 

11 
 

රැකියා සඳහා අරගලය   

පුත්තලමම් අවතැන් ී  සිටි කාලය තුළ මබාමහෝ මුසලිම්වරුන්ට රැකියා කිරීෙ අභිමයෝගයක් විය. මිනිමසකු යාපනමේ 

ත්රී මරෝද රථ රිමයදුමරකු මලස මසලවය කර ඇත්නම්, පුත්තලමම් දී ත්රී මරෝද රථ රියදුරන් ඔහුට එෙ රැකියාවෙ කිරීෙට 

හැෙවිටෙ ඉඩ මදන්මන් නැත. අවතැන් වූ මබාමහෝ මුසලිම් පිරිමින්ට හා කාන්තාවන්ට අඩු වැටුේ සඳහා කම්කරුවන් 

මලස වැඩ කිරීෙට සිදු වූ අතර, සෙහර විටක දී ඔවුන් සතියකට උපයන්මන් රුපියල් 600 ක් පෙණි.  

යාපනයට නැවත පැමිමණන මුසලිම්වරුන් සඳහා රැකියා ලබා ගැනීෙ ද දුෂලකර ී තිමේ. මබාමහෝ පිරිමින් පැරණි 

වාමන්, ේලාසලටික් සහ මවනත් ද්රවය එකතු කරයි. ඔවුන් ඒවා ප්රතිචක්රීකරණය සඳහා මහෝ මකාළඹ මවළඳසැල් හා 

කේොන්තශාලා මවත විකුණයි. රැකියාව අතිශයින්ෙ දුෂලකර වන අතර එයින් ඉතාෙ සුළු ආදායෙක් පෙණක් උපයා 

ගනී. පාසලකු මබෝම්බ ප්රහාරමයන් පසුව, අබි ද්රවය එකු කිරීෙ සඳහා මුසලිම් පිරිමින්ට මදෙළ ප්රමද්ශ හරහා යෑෙට 

ඉඩ දුන්මන් නැත. 

අවතැන්ීෙ සිහිපත් කිරීෙ   

අවතැන් ී සිටින විට තෙන් ජීවත් වූ ප්රමද්ශවල මවමසන ජනයා තෙන්ට මහාඳින් සැලකූ බව කාන්තාවන් සිහිපත් 

කරයි. එක් කාන්තාවක් යාපනමේ සිට පූනරින් දක්වා මලාරි රථයකින් ගෙන් කළ බවත්, පසුව පූනරින් සිට නාචිකුඩා 

දක්වා මබෝට්ටටුවකින් ගෙන් කළ බවත්, ඔවුන් එක් රාත්රියක පල්ියක නැවතී සිටි බවත් සිහිපත් කළාය.   

1990 ට මපර යාපනමේ මුසලිම්වරුන් මූලයෙය හා ආේිකෙය වශමයන් යහපත් වූ බව ඔවුහු සඳහන් කරති. මකමසල 

මවතත්, මනරපා හරින දනමේ දී, පවුල්වලට තෙන් සන්තක සියල්ල අතහැර දැමීෙට සිදු විය. මිනිසුන් තෙ ඇඳුම්වල 

මහෝ තො තුළ සඟවා තබා මගන සිටි භාේඩ තදන් පරීක්ෂා කළ එල්ටීටීඊය විසින් සියලුෙ වටිනා භාේඩ රැමගන 

යන ලද. ඔවුන්ට අත්හැර දැමීෙට සිදු වූ ඔවුන්ට හිමි ව තිබූ මද්වල් හා මද්පළ සඳහා වන්ද වශමයන් ඔවුන්ට තවෙත් 

කිසිවක් ලබා දී නැත. 

මෙෙ පවුල්වලට යාපනමයන් පිටත මුසලිම්වරුන් සෙඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් මනාතිබුණි. මීට මපර වයාපාරික කටයුතු 

සඳහා මවනත් නගරවලට ගිය අයට පෙණක් ඇතැම්විට සම්බන්ධතා තිබූ අතර, යාපනමයන් ඉවත් කිරීමෙන් පසු 

තාවකාිකව පවා රැඳී සිටීෙට සලථාන මසායන විට ඒවා ඔවුන්ට උපකාර විය.  

පුත්තලෙ මවත ළඟා වූ විට සෙහරුන් පාසැල්වල නැවතී සිටි අතර මුසලිම් පල්ි වින් ඔවුන්ට ආහාර ලබා මදන 

ලද. අනුරාධපුරයට පැමිණි සෙහරුන්ට තව දුරටත් දකුණට ගිය පවුල් සෙඟ සම්බන්ධ ීෙට හැකි විය. ඔවුන් 

කඳවුරුවල හා මුසලිම් පල්ිවල නැවතී සිටියදී, සෑෙ මකමනකුෙ නිදා ගැනීෙ, මසලදීෙ සහ වැසිකිියට යාෙ මපමනන 

ොනය තුළ සිදුකල යුතු විය.   

කාන්තාවන්ට, තෙ පවුල්වල මනාවන පිරිමින් සෙඟ මෙෙ ක්රියාකාරකම්වල මයදීෙට සිදුීෙ ඔවුන් හැඩගැසිය යුතු 

ඉතා අමිහිරි යථාේථයක් විය. එක් අවසලථාවක දී පවුල් 40 කට එක් ඉඩෙක නවාතැන් මගන සිටීෙට සිදු වූ අතර එහි 
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දී භාවිතය සඳහා තිබුමේ වැසිකිළි 4 ක් හා ළිිං මදකක් පෙණි. ඔවුන් තෙ අවසාන ගෙනාන්ත කරා යන විට, පවුල් 

එකිමනකාට උදේ කරගනිමින්, නව නගරවල නිවාස ඉදකරන ලද.   

එෙ ප්රමද්ශවල ජනතාව ඔවුන් ගැන කතා කරන විට ‘ඔවුන් අවතැන් ී සිටින’ බව ඔවුන්ට නිරන්තරමයන් ෙතක් 

කරනු ලැමේ.   

අනාගතය මදස බැලීෙ  

මනරපා හැරීෙට මපර මුසලිම් ප්රමද්ශමේ පාසල් පහක් ක්රියාත්ෙක විය. ඒවායින් නැවතත් විවෘත කර ඇත්මත් 

උසලොනියා විදයාලය සහ කදීජා පාසල පෙණි. උසලොනියා විදයාලමේ උසසල මපළ පන්ති ලබා දී ඇත්මත් වසරක් 

සඳහා පෙණි. කදීජා සාොනය මපළ දක්වා පෙණක් පන්ති පවත්වන අතර සිසුන් අධයාපනය අවසන් කිරීෙ සඳහා 

මදෙළ පාසල් මවත ොරු විය යුතුය. 

ඇතැම් මදෙේපියන් උපකාරක පන්ති සඳහා මහෝ ඔවුන්මේ දරුවන් සඳහා තෙ නිමවසලවලට සමීපව පිහිටා නැති  

පන්තිවලට යාෙට අෙතර මුදල් වියදම් කිරීෙට ෙැිකෙක් දක්වයි. එබැවින් මුසලිම් පිරිමි ළෙයින් රැකියාවන් සඳහා 

යන අතර මබාමහෝ කුඩා දරුවන් ද ෙත්ද්රවයවලට සම්බන්ධ ී තිමේ. 

මම් මොමහාමත් මුසලිම් කාන්තාවන් මුහුණ මදන සොජ ගැටලු පිළිබඳව කාන්තාවන් විසින් කතා කරන ලද.  

සොජයීයව ඉදරිපත්ීෙට සිදුවන නිසා කාන්තාවන් ඕනෑවට වඩා ඉමගනීෙ මනාකළ යුතු බවත්, අධිකාරී තනතුරු 

මනාදැරිය යුතු බවත් ප්රජා නායකයින් සහ ආගමික නායකයින් පවසයි.   

මනරපාහැරීෙ සහ එහි ඇඟවුම් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීෙ සඳහා විද්වතුන්, මල්ඛකයින් සහ ශාසලරඥයින් විසින් කැඳවනු 

ලැබූ ජනතා සිංසදය සහභාගීීෙට ප්රජාවට හැකි විය. මකමසල මවතත්, ඔවුන්මේ ගම්වල ජීවත්වන අයත් සෙඟ ඒ 

ආකාරමේ ොතෘකා මගන යා මනාහැකි බව ඔවුහු දනිති.  

“මනරපා හැරීෙ අත්විඳ නැති පරම්පරාමවන් පැමිණි කුඩා දරුවන් මම් ගැන උනන්දුවක් දක්වන්මන් නැහැ, ඇත්ත 

වශමයන්ෙ ප්රජාමේ ඉතිහාසය ගැන අපි වැඩිහිටියන්මගන් විෙසන්මන් නැහැ. ඔවුන් මබාමහෝ මදනා උපත ලැබුමේ 

දකුමේ සහ ප්රජාව අවතැන් ී සිටි ප්රමද්ශවල දී නිසා ඔවුන්ට උතුරට කිසිදු සම්බන්ධයක් දැමනන්මන් නැහැ. ” 

ඡන්දය ප්රකාශ කිරීෙ සඳහා ප්රජාව ියාපදිංචි ී ඇත්මත් යාපනය දසලත්රික්කමේය. ෙැතිවරණය ළිං වන විට, ඡන්දය 

ප්රකාශ කිරීෙ සඳහා ‘මගදර’පැමිණීෙ මවනුමවන් ආපසු පැමිණි අය මවනත් තැන්වල ජීවත්වන තෙ පවුමල් අය හා 

මිතුරන් සෙඟ සම්බන්ධ මේ.  මෙෙ ගෙන සඳහා සෑෙ මකමනකුටෙ හැකියාවක් මහෝ මත්රීෙක් කළ මනාහැකිය. 

මනරපා හැර වසර 30 ක් ගතී ඇති අතර, අවතැන් වූ දා සිට මබාමහෝ අය තෙන් ජීවත් වූ ප්රමද්ශවල ඉඩම් නැවත 

අත්පත් කරමගන මහෝ මිලදීමගන තිමේ. යාපනමේ පිහිටි ඔවුන්මේ උපන් බිෙට නැවත පැමිණීෙ යන්මනන් අදහසල 

වන්මන් ඇතැම්විට ආේඩුමේ සහය ද මනාෙැතිව ඔවුන්මේ ජීවිත යළිත් වරක් ආරම්භ කිරීෙකි. 
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මුලතිේ 

1990 දී උතුරු පළාමතන් මනරපා හරින ලද මුසලිම් පවුල් අතර මුලතිේ මුසලිම් පවුල් 1,000 ක් ද විය. කාලය මගී 

යත්ෙ නව පරම්පරාවන් සෙඟ ප්රජාමේ ජනගහනය වැඩිවන විට එෙ සිංඛයාව පවුල් 5,000 ක් දක්වා වේධනය ී  තිමේ. 

නැවත සිය මුල්බිමම් පදිංචි ී සිටින පවුල් සඳහා අවකාශය, නිවාස හා ජලය ප්රධාන ගැටලු මලස පවතී. සම්පත් හා 

අවකාශය මනාෙැතිකෙ දුටු පවුල් පුත්තලමම් සහ ඔවුන් අවතැන් වූ මවනත් ප්රමද්ශවලෙ රැඳී සිටීෙට තීරණය කර 

තිමේ. ඔවුන් මුලතිේවල ියාපදිංචි ී ඇති නමුත් ියාපදිංචි මුසලිම් පවුල් 2,000 න් අඩක් පෙණක් දැනට 

දසලත්රික්කමේ මවමසති. 

“මවනත් අය ආපසු මනාපැමිණීෙට තීරණය කමළල දශක මදකකට ආසන්න කාලයක් අවතැන් ීමෙන් පසුව ඔවුන් 

පුත්තලෙ සහ මවනත් ප්රමද්ශවල මුල් බැස තිබීෙ නිසායි. මුලතිේ සිට පිටත්ව ගිය අය පුත්තලමම් සහකාරියන් මහෝ 

සහකරුවන් සෙඟ විවාහ ී එහි පවුල් ආරම්භ කර එහි රැකියා හා වයාපාර ආරම්භ කර තිමයනවා.” 
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දැන් මුලතිේ හි මවමසන මුසලිම්වරුන් තෙන්මේෙ යැයි පැවසිය හැකි සලථානයකට නැවතත් පැමිණීෙ පිළිබඳව සතුටු 

මවයි. ඇතැම් අවසලථාවල, පවුලක ශාඛා සියල්ලෙ නැවත පැමිණ සිටී. එයින් අදහසල වන්මන් සෙහරුන්ට ඔවුන්මේ 

ඥාතීන් සියල්ලන්ෙ එකට සිටින බවයි. මනරපා හැරීෙට මපර, මපාල් අතු නිවාසවල මබාමහෝ මදනා ජීවත් වූ ආකාරය 

කාන්තාවන් විසින් සිහිපත් කරනු ලැබීය. දැන්, නිවාස වයාපෘති ෙගින් මහෝ ඔවුන්මේෙ පවුමල් වියදම් හරහා මබාමහෝ 

මදමනකු වඩාත් නීන නිවාසවල ජීවත් මේ. මපෞද්ගික පරිතයාගශීලීන් හරහා කෘෂිකේොන්තමේ භාවිතය සඳහා 

ළිිං හා ජල නල තැනීෙට ඔවුන්ට හැකි ී තිමේ. 

රැකියාවක් මසායා ගැනීෙට අපහසු ීෙ වැනි ගැටලු කිහිපයක් ඔවුන්ට තවෙත් තිමේ. විමශලෂමයන් කාන්තා ගෘහ 

මූික පවුල් සඳහා ආේික තත්වය වඩාත් දුෂලකර ය. මබාමහෝ මදමනක් විසඳුෙක් මලස සහ ඔවුන්මේ පවුල් 

මපෝෂණය කිරීෙ සඳහා විමද්ශයන්හි රැකියාවක් මසායා ගිය නමුත් පසුගිය අමේ ් ලරල් ොසමේ පාසලකු ඉරිදා 

ප රහාරමයන් පසු එය තවදුරටත් විකල්පයක් මනාමේ. 

නව අරගලයකට නැවත පැමිණීෙ   

මුලතිේ මවත නැවත පැමිමණන අයට ඇති එක් ප්රධාන අභිමයෝගයක් වන්මන් ඔවුන්මේ ඉඩම් සහ නිවාස ලබා ගැනීෙ 

සඳහා රජමේ හා පරිපාලන නිලධාරීන් සෙඟ සම්බන්ධීෙයි. මදෙළ ග්රාෙ මසලවා නිලධාරීන් මුලතිේ දසලත්රික්කමේ 

මුසලිම්වරුන් ියාපදිංචි කිරීෙට ෙැි කෙක් දක්වනබව කාන්තාවන් පවසයි. මබාමහෝ විට, මගයින් මගට මගාසල 

මිනිසුන් සැබවින්ෙ ඒවාමේ වාසය කරන්මන් ද යන්න ඔවුන් විසින් පරීක්ෂා කරනු ලැමේ. අවසලථා කිහිපයක දී, 

නිවැසියන් ෙෑතක දී නිවමසල ආහාර පිසනු ලද්මද් දැයි බැලීෙට නිලධාරීන් විසින් උණුසුම් බව පරීක්ෂා කිරීෙට ිප 

සහ දර ද පරීක්ෂා කර ඇති බව වාේතා මේ.   

යමෙකුට ග්රාෙ නිලධාරියාමගන් ිපි මහෝ සහතික කිරීෙක් අවශය නම්, පුත්තලමම් නිලධාරීන් මෙෙ මල්ඛන අවතැන් 

වූ මුසලිම්වරුන්ට නිකුත් මනාකරන නිසා ඔවුන් ඒ සඳහා  මුලතිේ මවත ගෙන් කල යුතුය. 2020 අමගෝසලතු 

පාේිමම්න්තු ෙැතිවරණමේ දී පුත්තලමම් මවමසන අයට දගු ගෙනක් මනායා තෙ මුලතිේ නිමයෝජිතයාට ඡන්දය 

ප්රකාශ කිරීෙ සඳහා තාවකාික විධිවිධාන මයාදා තිබුණි. මබාමහෝ අය තෙ ඡන්දය ියාපදිංචි කිරීෙ පුත්තලෙට 

මවනසල කිරීෙට කැෙති නැත. 

ඉඩම් සිංවේධන ආඥා පනත (LDO) යටමත් මබාමහෝ පවුල්වලට ඔවුන්මේ නිමවසලවල සිට කිමලෝමීටර කිහිපයක් 

දුරින් කෘෂිකාේමික ඉඩම් තිබුණි. ඔවුන් ආපසු පැමිණි විට, නැවතත් වගා කටයුතු ආරම්භ කිරීෙ සඳහා තෙ බලපර 

අලුත් කිරීෙ මවනුමවන් ප්රාමද්ශීය මල්කම් කාේයාලයට මගාසල තිබුණි. මකමසල මවතත්, එහිදී නැවත නැවතත් ප්රශලන 

කිරීෙ හා පරීක්ෂා කිරීමෙහි මයමදන නිලධාරීන් විසින් මෙෙ ක්රියාවිය දීේඝ මකාට තිමේ. මීට වසර හතකට මපර 

අයදුම්පතක් ඉදරිපත් කිරීමෙන් පසුව ද, තෙ බලපර අලුත් කරන මතක් තවෙත් බලා සිටින පවුල් තිමේ.  

තවත් අවසලථාවල දී, මෙෙ කෘෂිකාේමික ඉඩෙ මිශ්ර බලපර මහෝ මිශ්ර හිමිකාරිත්වය යටමත් තිබූ ඒවා මේ. ඔවුන් ආපසු 

පැමිණි විට, ඒවා දැන් වනාන්තර ඉඩම් මලස මවන් කර ඇති බවත් ඔවුන්ට ඒවාමයහි පදිංචි ීෙට මනාහැකි බවත් 

ඔවුන්ට දන්වා තිමේ. මම් ඉඩම්වල දැන් පදිංචිව සිටින සහ ජීවත්වන මදෙළ ජනතාවට එය අදාළ මනාවන බව 
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මපමන්. භූමිය වනාන්තරයක් මලස නම් කරන මලසත්, ගල් සලකුණු එහි තබන මලසත්, ප්රාමද්ශීය මල්කම් 

කාේයාලමේ නිලධාරීන් වන සිංරක්ෂණ මදපාේතමම්න්තුමේ නිලධාරීන්ට බලපෑම්කර ඇති බව ප්රජාවට අවසානමේ 

දැන ගන්නට ලැබුණි.   

“මෙෙ ගැටලු ෙැද වුණත් අපි ආවා. මුලතිේවල අපිට අමේෙ කියන්න පුළුවන් ඉඩම් තිමයනවා. අවතැන් ී සිටි 

සලථානවල දී අපිට අමේ ඉඩෙක් මිල දී ගන්නවත් කුියට ගන්නවත් බැරි වුණා. අපි ‘අමේ තැනට’ අවා. එමහෙ 

කරන එක අමේ අයිතිය. ” 

ඔවුන්සේ පවුල්වල ඇතැේ අය තවමත් උතුරු පළාසතන් පිටත ප්රසේශවල ජීවත් සව්.  ේවභාවිකවම, විවාහ 

මංගලයයන්  ැමරීමට සහෝ අ නීප අව ේථාවක දී උපකාර ලබා ගැනීමට ඔවුන්ට එකිසනකා බැලීමට අවශය වනු 

ඇත. සමම කාරණා  ඳහා දැරිය යුතු ගමන් වියදේ සබාසහෝ විට තරමක ඉහළ විය හැකියි. 

2012 දී ආපසු පැමිණි කාන්තාවන් දීර්ඝකාලීන අවතැන්ීම  ඳහා සයෝජිත සල්කේ කාර්යාලසේ සකාම ාරි ේවරුන් 

 මඟ කටයුතු කිරීම පිළිබඳව සිහිපත් කරනු ලැබීය. සමම කාර්යාලසේ පළමු ප්රමුඛ්තාවය විය යුත්සත් මු ේලිේ අවතැන් 

වූවන් ය. සකස ේ සවතත්, 2019 දී කැබිනට්ට මේඩලය සවන ේ වූ විට, නිවා  හා නිවා  සයෝජනා ක්රම  ඳහා සගීේ 

නතර විය. ආපසු පැමිණි ඕනෑම මු ේලිේ පවුලක  ඳහා නිවා  ලබා දීම සවනුසවන් රුපියල් 792,000 ක සවන් කර 

ඇති බව වාර්තා වන නමුත් එසතක භාවිතා කර තිබසේ රු. 200,000 ක පමණි. සල්කේ කාර්යාලය ක්රියා විරහිත වූ 

අතර දීර්ඝකාලීන අවතැන්ීේ  ඳහා වූ ප්රතිපත්තිය කිසි විසටකත් යථාර්තයක බවට පත් වූසේ නැත.  

තමන්ට  හ ඔවුන් දන්නා තවත් සබාසහෝ මු ේලිේ පවුල්වලට වන්දි සගීසේ කාර්යාලසයන් කිසිදු  හසයෝගයක ලැබී 

සනාමැති බව එම කාන්තාවන් පව යි. ආපසු පැමිසණන සියලුම පවුල් වන්දි  හ නැතිවූ වත්කේ ආපසු ලබා ගැනීමට 

ඉල්ලා ඇතත් කිසිවක ලැබී නැත. 

අවතැන් ී ව ර තිහකට වැඩි කාලයක ති ේස ේ මු ේලිේ ප්රජාසව් වැඩි වූ ජනගහනයට ඉඩ  ැලසීමට මුලතිව් හි ඇති 

භූමිය දැන් ප්රමාණවත් සනාසව්. 2012 දී ඔවුන් නැවත උතුරට පැමිණි දා සිට මු ේලිේවරුන් කිහිප වතාවකම ඉඩේ 

කච්සච්රි සවත සගා ේ තිසේ. ඔවුන් සමම ක්රියාවලියට  හභාගීීම පිළිබඳව සදමළ ජනතාව විසරෝධය පළකර තිසේ.   

සමහි කිසිදු වි ඳුමක සනාතිබූ මු ේලිේවරුන් තම ඉඩේ සහළිකර නැවතත් එහි වා ය කිරීම හා වගා කිරීම ආරේභ 

කරන ලදි. එයට එසරහිව විසරෝධතා සදකක පැවති බවත්, විසරෝධතාකරුවන් අතර යාපනය විශේව විදයාලසේ සිසුන් 

ද සිටි බවත් කාන්තාවන් පව යි. මුලතිව් සදමළ ජනතාවට පමණක අයිති බව විසරෝධතාකරුවන් විසින් පව න ලදි. 

ඊට අමතරව, බංකර ඉදිකිරීම  ඳහා භාවිතා කිරීමට අදහ ේ කරමින් එල්ටීටීඊය විසින් සත්කක ග ේ සිටුවනු ලැබූ 

ප්රසේශවලට ආ න්නව මු ේලිේවරුන්ට පදිංි ීමට ඉඩ සනාසදන සල  ඔවුන් බලධාරීන්ට බලපෑේ කරන ලදි. අද 

දකවාම, පුත්තලේ සිට මුලතිව් ඉඩේ කච්සච්රි සවත නැවත ඔවුන්සේ ඉඩේ ඉල්ලා මිනිසුන් පැමිසණයි, සබාසහෝ 

සදසනකුට සේ  ේබන්ධසයන් තවමත් වි ඳුමක නැත. 

මුලතිව් සවත ආපසු පැමිණ දශකයකට ආ න්න කාලයකට පසු පුේගලයින් 25 සදසනකුට රජසේ ඉඩේ ලබා දී තිසේ. 

1990 ට සපර, පර්ච ේ 80 ක ඉඩමක තමන්ටම තිබණු, විශාල සගවතු  හිත නිවා වල ජීවත් වූ ඇතැේ පවුල් තිබණි. 
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දැන් පවුල් හයක පමණ එම ප්රමාණසේ එක ඉඩමක සබදාසගන ජීවත්වනු දැකිය හැකිය. මු ේලිේවරුන්ට නිව කට 

පර්ච ේ හතක සවන් කරන විට සදමළ ජනතාවට අකකර ½ යක ලැබණු බවත් ඔවුහු  ඳහන් කරති.  

යුේධය අව න්ීසමන් පසු 2010 දීම සබාසහෝ මු ේලිේවරුන් ඉඩේවල අයිතිවාසිකේ ඉල්ලා පැමිණ තිසේ.  

ලියාපදිංිය සිදු කරන විට, මැණික ෆාේ  රණාගත කඳවුසරන් ආපසු පැමිසණන සදමළ පවුල්  ඳහා ප්රමුඛ්තාවය 

ලබා සදන ලදි. ඔවුන් සියල්ලන්ම පදිංි ී  රණාගත කඳවුර ව ා දැමීසමන් පසු මු ේලිේවරුන්ට නැවත පැමිණීම 

 ඳහා ලියාපදිංි ීම  ඳහා අව ේථාව විවෘත විය. ඔවුන් ආපසු එන විට, ඔවුන් විසින්ම සියල්ල  ක ේකර ගන්නා ලදි. 

රජසයන් ඔවුන්ට ලැබණු එකම  හසයෝගය වූසේ මා  හයකට වැඩි කාලයක  ඳහා වියළි  ලාකයක ලැබීමයි.   

උපකාර ලබාදුන් අයසේ ආධාරසයන් ඉඩමක මිල දී ගැනීමට හැකිවන සතක තමන් අන් අයසේ ඉඩේවල සපාල්අතු 

පැල්පත්වල ඉදිකරගනිමින්  ේථාන දහයකට පමණ මාරුසවමින් සිටි බව 2010 දී ආපසු පැමිණි එක කාන්තාවක 

පැවසුවාය. ඉඩමක මිලදී ගැනීම සවනුසවන් ඇය  තුව තිබූ  ේවර්ණාභරණ සියල්ලම උක ේ කළ බව තවත් අසයක 

පැවසුවාය.  

මනරපා හැරීම් පිළිබඳ ෙතකයන්   

සනරපා හැරීමට සපර මා  කිහිපය තුළ ප්රජාවට අවිනිශේිතභාවයක දැනුණි. පවුල් කිහිපයක ඔවුන්සේ වටිනා 

ලියකියවිලි සපට්ටටියක එකරැ ේ කර, අවශයතාවය කවදා සහෝ ඇති වුවසහාත් පිටත්ව යාමට සූදානේව සිටින ලදි.  

එතරේ සුදානේ සනාවූ අසනක අයට පිටත්ව යෑසේ දී තමන්සේ ලියකියවිලි  හ  හතික අහිමි විය. 

ඔවුන් උතුසර් සිට පා ගමනින් යන විට අතරමඟ දී දරුවන් ඉපදීසේ සිදුීේ කාන්තාවන් විසින් සිහිපත් කරන ලදි. 

ඔවුන්සේ මව්වරුන් වනාන්තර තුළ දී ඔවුන්ව බිහි සකාට තිබණි. සමම දිගු ගමසන් දී ඔවුන් සදමළ නිවා වලින් 

පානීය ජලය ඉල්ලා සිටියත් ඇතැේ  ේථානවල දී ඔවුන්ව ප්රතිකසෂේප සකාට තිබණි.  

“අපි වටිනා කිසිවක් මගනයනවාදැයි බලමින් උතුරු පළාමත් ොයිෙ දක්වාෙ එල්ටීටීඊ සාොජිකයින් ආරක්ෂාවට 

හිටියා. අමේ ගමම් එක් කාන්තාවක් ඇමේ ආභරණ ඇමේ ඇඳුම්වල ෙහමගන යන්න හැඳුවා. ඒ අය අපිව තදන්ෙ 

පරීක්ෂා කර බැලූ නිසා ඒ සියල්ල ඇයමගන් ලබා ගත්තා.” 

වවුනියාවට පසුව තිසබන ගේවල සවස න මු ේලිේ අය අවතැන්වූවන්සේ රථවාහන සපළට උපකාර කිරීමට පැමිණ 

තිසේ. ශ්රී ලංකා හමුදාව ඔවුන්ව විවිධ කඳවුරුවලට සහෝ ඔවුන්සේ ගමනාන්ත සවත ප්රවාහනය කිරීම  ඳහා සනාමිසල් 

සලාරි රථ  ංවිධානය කර තිබණි. සකස ේ සවතත්, සලාරි රියදුරන් අවතැන්වූවන්සගන් මුදල් ඉල්ලා ඇති බවක 

සපසනන්නට තිබණි.  

ඔවුන් ආපසු පැමිණි ව ර කිහිපය තුළ, මු ේලිේ ප්රජාව තමන්සේ ඉවත් කිරීම සිහිපත් කිරීම  ඳහා ඔකසතෝබර් 30 වන 

දින කිසිදු  ාමූහික  ැමරුමක පවත්වා සනාතිබණි. එවැනි සිදුීමක උතුසර් සදමළ හා මු ේලිේ ප්රජාවන් අතර 

 බඳතාවලට බලපානු ඇතැයි  හ අනවශය කරදර ඇති කරනු ඇතැයි යන බිය නි ා කිසිදු අනු ේමරණයක  ංවිධානය 

කිරීසේ වගකීම භාර ගැනීමට කිසිසවකු කැමති ී නැත.  
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2002 දී  ටන් විරාමය ප්රකාශයට පත් කරන විට මු ේලිේවරුන්ට තම ඉඩේ  ඳහා නැවතත් පැමිණිය හැකි බවට 

ිවිසුමක ඇති විය. පවුල් කිහිපයක ආපසු පැමිණි විට, එල්ටීටීඊසේ අව රය ඇතිව සදමළ ජනයා තම නිසව ේවල 

වා ය කරන බව ඔවුන්ට දකනට ලැබණි. එල්ටීටීඊ  ාමාජිකයින්, නිලධාරීන්  හ ඔවුන්සේ පවුල්වල  ාමාජිකයින් 

ද මු ේලිේ නිවා වල පදිංිී තිබණි.  

 2019 පා ේකු සබෝේබ ප්රහාරසයන් පසුව, පුත්තලසේ ජනතාවට මුලතිව් දි ේිකකසේ ඥාතීන්  මඟ නැවතී සිටීමට 

සහෝ දි ේිකකය තුළ ජීවත් ී මට ලියාපදිංි විය සනාහැකිය. ආපසු පැමිණි සබාසහෝ සදසනකුට පුත්තලසේ ලිපිනයන් 

 හිත ජාතික හැඳුනුේපත් තිබූ අතර ඒවා සවන ේ කරගන්නා සල  හමුදාව විසින් ඉල්ලා තිබණි. සමම නව ජාතික 

හැඳුනුේපත්  ඳහා ඡායාරූප ගැනීමට ඡායාරූපාගාර වල පිරි ේ රැ ේී සිටි ආකාරය ද ඇතැේ කාන්තාවන් විසින් සිහිපත් 

කරන ලදි.    

ඔවුන් 2012 දී ආපසු පැමිසණන විට හමුදාව විසින් මු ේලිේ ප්රජාව ස ෝදිසි කිරීමක සනාතිබණද, සබෝේබ ප්රහාරසයන් 

පසුව දැඩි ස ෝදිසි කිරීේ ආරේභ විය. නිවා  නිරන්තරසයන් පරීකෂා කරනු ලබන අතර සබාසහෝ පවුල් එකල 

 ංචාරය කිරීමට ද බිය විය. කුරානය තිබීම නි ා ද මිනිසුන් අත්අඩංගුවට පත්විය - අත්අඩංගුවට ගැනීසමන් වළකවා 

ගැනීම  ඳහා පවුල් කිහිපයකම ඉ ේලාමසේ ශුේධ සපාසත් පිටපත් පුළු ේ ා දමන ලදි. 
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සම්බන්ධ ීම් සහ නැවත සම්බන්ධ ීම්  

 

ඔවුන් ආපසු පැමිමණන විට මදෙළ ප්රජාව ඒ පිළිබඳව සතුටු මනාවූ බව කාන්තාවන් විසින් සදහන් කරන ලද. ඔවුන් 

මුසලිම්වරුන් ‘පුත්තලම් ජනතාව’මලස හැඳින්වූ අතර ඔවුන් සෙඟ සිනාසීෙ මහෝ කතා කිරීෙ මනාකරන ලද. එය 

මුසලිම්වරුන්ට ඔවුන්මේ එදමනදා ජීවිතමේදී කිසිදු ගැටලුවක් ඇති මනාකළ නමුත් ඔවුන් එය ඔවුන්මේ ෙනමසහි 

බරක් මලස දරාමගන ඉදරියට යන ලද. කුඩා දරුවන් සැඟී මම් පවුල් මදස බලා සිටි අතර තෙ වැඩිහිටියන්මගන් 

මම් අය කවුරුන්දැයි විෙසන ලද. මෙෙ දරුවන් මීට මපර මුසලිම් ජනතාව ගැන දැන සිටිමේ මහෝ ඔවුන්ව දැක 

තිබුමේ නැත. ‘මම් අය මුසලිම් ජනතාව; ඔවුන් අඳිමනල පළඳින්මන් මෙමහෙයි’ කියා සෙහර වැඩිහිටියන් ඔවුන්ට 

පැහැදි කර මදන්නට ඇත.   

සදමළ ජනතාව  මඟ ප්රජාවසේ  බඳතා ව ර ගණනාවක පුරා දියුණු ී තිසේ. සනරපා හැරීම, අවතැන්ීම පිළිබඳ 

ඔවුන්සේ අත්දැකීේ ගැන ඔවුන්ට කතා කළ හැකි වූ අතර සබාසහෝ අයට එය සත්රුේ ගැනීමට හැකි ී තිසේ. 

එල්ටීටීඊසේ ප්රචේඩත්වය දුටු සහෝ අත්විඳින සදමළ ජනතාව ඔවුන්සේ අරගලය පිළිබඳව  ංසව්දීී තිසේ. එවැනි 

පුේගලයින්  මඟ  බඳතා සගාඩනඟා ගැනීම ප්රජාවන් සදක අතර යේ බැඳීමක ඇති කිරීමට උපකාරී සව්. 

එල්ටීටීයී වයාපාරය පිළිබඳව  ානුකේපිත පුේගලයන්  මඟ ඔවුන්සේ ගැටලු මතු කිරීම තවමත් දුෂේකර ය - ඔවුන්සේ 

මුහුසේ ඉරියව් සවන ේී ේ අනුව එය තවමත් කතා කිරීම සනාකළ යුතු මාතෘකාවක බව කාන්තාවන් පව යි.   

සනරපා හැරීමට සපර මුලතිව් හි සදමළ හා මු ේලිේ ප්රජාවන්  මීපව සිටින ලදි. එල්ටීටීඊයට මු ේලිේ පවුල් විසින් 

ආහාර  ැපයූ අතර නිලධාරීන්  හ ඔවුන්සේ පවුල්  මඟ අදහ ේ හුවමාරු කර ගැනීම ද සිදුවිය. ඇත්ත වශසයන්ම, 

එල්ටීටීඊසේ අයිතිවාසිකේ පිළිබඳ ප්රසිේධ කතිකාව මින් මු ේලිේවරුන්ව දිරිගැන්වූ ආකාරය ද කාන්තාවන් විසින්  

සිහිපත් කරන ලදි.  ංවර්ධනය වටා ඇති  ංවාදයට හා විශේව විදයාලවලට ඇතුළුකර ගැනීසේ සකෝටා ක්රමසේ පවතින 

සවන ේසකාට  ැළකීම පිළිබඳ  ංවාදවලට ප්රජාවන් සදකම එකල  ේබන්ධ විය. 

“යුද්ධය අවසන් වූ දා ඉඳළා රට පුරාෙ සිංහිඳියාව හා සිංක්රාන්ති යුක්තිය පිළිබඳව සාකච්ඡා කර තිමබනවා. මකමසල 

මවතත්, මෙෙ අදහසල හා යාන්රණ මුසලිම් ජනතාවට අදාල මවන්මන් නැති බව මේනවා. ” 
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පුත්තලෙ 

 

අවතැන්ීමම් අභිමයෝග   

පුත්තලම බලා යන අතරමග දී අවතැන් වූවන් පා ල්වල නැවතී තිසේ. වැඩි  ංඛ්යාවක සිටින විට ලැසබන ආරකෂාව 

බලාසපාසරාත්තුසවන් කාන්තාවන් එකට එකතු ී, නාන කාමරවලට සගා ේ තිබණි. සනාච්ියාගම පා ලක සිටි 

කාලය තුළ ඔවුන් සියල්ලන්ම එකතු ී ග ක යට ආහාර පි සගන තම පවුල් අතර සබදා සගන තිබණි. 

ඔවුන් මුලින්ම පුත්තලමට පැමිණි විට, මනල්කුන්ඩු කඳවුසර් එකට එකතු ී සිටි ආකාරය කාන්තාවන් විසින් සිහිපත් 

කරන ලදි. සියලුම පවුල් එකට ජීවත්වන නි ා, කුඩා අවකාශයක සිරී සිටින විට පිරිමින්සගන් පැමිණි අනවශය 

අවධානයන් ඔවුන්ට දරා ගැනීමට සිදු විය.  
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“අවතැන්ීෙ පිළිබඳ අපමේ අත්දැකීම් මබාමහෝ තලයන්මේ අරගලයන්මගන් පිරී තිබුණා. අමේ පවුල් මපෝෂණය 

කරන්න උපයා ගන්න පුළුවන් හැෙ වැඩක්ෙ අපි කළා. නව සලථානයකට හුරුීෙත් සෙඟෙ අමේ දරුවන් බලා 

ගැනීෙ සහ රැකබලා ගැනීමම් අෙතර වැඩ කටයුතුත් අපි කළ යුතුයි. ” 

එකල  ෑම පවුලකටම ලැබණු එකම ආධාරය වූසේ සලෝක ආහාර වැඩ ටහසනන් මාසිකව  ලැබණු රුපියල් 630ක 

කූපනයක  හ  හල් කිසලෝග්රෑේ 30 කි. අමතර අවශය සේවල්  ඳහා මුදල් උපයා ගැනීමට  හල් කිසලෝග්රෑේ 15 ක 

විකුණන බවත්, ඉතිරි සකාට  ඔවුන්සේ පවුල්වලට ආහාරයට ගත හැකි ආකාරයට පි  ගත් බවත් කාන්තාසවෝ 

පව ති.සමම ආධාරය  හ  රතු කුරු   ංවිධානසයන් ලැබණු කුඩා ආධාර 1992 දී පමණ මුළුමනින්ම නතර ීම 

දකවා ලබා සදන ලදි.   

1990 ට සපර වයාපාරික  ේබන්ධතා තිබූ පවුල්වලට උතුසරන් පැමිසණන විට එස ේ සනාමැති අයට වඩා මදක 

පහසුසවන් පදිංි ීමට හැකිවිය. කල්පිටිසේ  හ පුත්තලසේ  බඳතා තිබූ මු ේලිේ වයාපාරිකයින්ට ඔවුන්සේ පවුල් 

 ඳහා වඩා සහාඳ නවාතැන් ස ායා ගැනීමට හැකි විය.  

 

ළමයින්සේ පා ල් අධයාපනය බිඳ වැටීම සනරපා හැරීසේ විශාලතම බලපෑේවලින් එකක විය හැකි බව පුත්තලසේ 

කාන්තාවන් පව න ලදි. නිදසුනක වශසයන්, මන්නාරසේ පිහිටි සිය ගේබිේවල සදමළ පා ල්වල 7 වන සරේණිසේ 

ඉසගනුම ලැබූ සිසුන්ට දැන් පුත්තලසේ හි සිංහල පා ල්වල 3 සරේණියට ඇතුළු ීමට සිදු ී තිසේ.  ඊට අමතරව, 

ඔවුන් ජීවත් වූ  ේථානවල සිට පා ල්වලට යාසේ දුෂේකරතාව නි ා සබාසහෝ ගැහැණු දරුවන්ට කලින් පා ැල් යාම 

අව න් කිරීමට සිදුව තිසේ. ඇතැේ අයට පා ැලට යෑම  ඳහා කිසලෝමීටර් හතරක තරේ දුර මාර්ගයක ඇවිදීමට සිදුව 

තිබණි.  

ප්රමද්ශමේ මුල් බැස ගැනීෙ   

සගී ිය දශක තුන තුළ, මුලින්ම පුත්තලමට පැමිණි අවතැන් වූ පවුල් සියල්ලම පාසහේ ඉඩේ මිලදී සගන ඇති අතර, 

විවිධ පරිතයාගශීලීන්සගන් ලැබණු ලී  හ සිසමන්ති සයාදාසගන ඔවුන් විසින්ම නව නිවා  ඉදිකරසගන තිසේ. ඔවුන් 

මිලදී ගත් ඉඩේ ලබා ගත හැකි ලාභම බිේ සකාට ේ වන අතර, ඒවා වනාන්තර හා වැව්වලට ආ න්නව පිහිටා තිබණි. 

සමයින් අදහ ේ වන්සන් නිවා  තැනීමට හා ඒවා ජීවත්ීමට සුදුසු තත්වයට පත්කිරීමට  ඔවුන් මහන්සි විය යුතු බවයි. 

" කාලයත් සෙඟ නව පරම්පරාවන් උපත ලැබීෙ නිසා, මනරපා හැරීමෙන් පසු පුත්තලම් මවත පැමිණි සෑෙ 

පවුලකටෙ, දැන් තවත් පවුල් දහයක් මහෝ වැඩි ගණනක් තිමබනවා." 

එසහත්, සමම පවුල් වලින් සබාසහාමයක තවමත් එක නිව ක සබදා ගනිමින් ජීවත් සවති. ආපසු පැමිණි පවුල් 2,000 

ක සහෝ ඊට වැඩි ගණනක තනිවම තම ඉදිකිරීේ කටයුතු කරගත් අතර කිහිප සදසනකු  ඳහා ඉන්දියානු නිවා  

වයාපෘතිය හරහා නිවා  ලැබී තිබණි. 
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ඔවුන්සගන් සබාසහෝ සදසනකු අධයාපනය  ේපූර්ණ කර සනාසගන තරුණ කාලසේ දීම විවාහ වූ බව කාන්තාවන් 

පව යි. අවතැන් ීසේ අත්දැකීේ සහේතුසවන් ඔවුන්ට තම දරුවන් ඇති දැඩි කිරීමට හා සහාඳ අධයාපනයක ලබා දීමට 

මහත් පරිරමයක දැරීමට සිදුී තිසේ. නගරසේ තම ජීවිතය  ේථාවර කර ගැනීමට උත් ාහ කළ ද පුත්තලසේ  වැසියන් 

ඔවුන්සේ සවන  සපන්නුේකළ අතර උතුසර් මු ේලිේවරුන් ‘ රණාගතයින්’සල  හඳුන්වා තිසේ. සකස ේ සවතත්, 

සනරපා හැරීසමන් පසු පුත්තලසම හි උපත ලැබූ තම දරුවන්ට එකම සල්බලය ඇලවිය සනාහැකි ීම පිළිබඳව 

කාන්තාවන්  තුටු සවයි.   

ඉදරිය මදස බැලීෙ  

ප්රජාව මුහුණ සදන නිරන්තර ගැටලුවක නේ ප්රසේශසේ රැකියා හිඟකම සහේතුසවන් තරුණ තරුණියන්ට රැකියා 

ස ායා ගැනීමට සනාහැකි ීමයි. වය  අවුරුදු 16  හ ඊටත් අඩු ළමයින් මත්ද්රවයවලට සයාමුී තිසේ. රැකියාවක 

සනාමැතිකම එකතරා ආකාරයකින් සේ  ඳහා සහේතුවන බවත් - තරුණයින්ට නිශේිත ජීවන රටාවක තිබසේ නේ 

ප්රජාව තුළ මත්ද්රවය භාවිතය නතර වනු ඇතැයි මව්වරුන් සිතයි.   

අධයාපනයක සනාලැබණු ඔවුන්සේ ප්රජාසව් පුේගලයින් පුත්තලසේ  ාේපු වල වැඩ කිරීම  හ වසේ කරත්තයක 

සමසහයීම වැනි කුඩා රැකියාවන් වල නියැලී සිටියි. කල්පිටියට යන මාර්ගය සදප  සබාසහෝ කාන්තාවන් 

සමෝල්වල, සගාවිතැන් කටයුතුවල හා ලුණු ඇසුරුේ කිරීසේ රැකියාසව් සයදී සිටියි. සකස ේ සවතත් සේවායින් 
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ලැසබන්සන් ඉතා සුළු ආදායමක පමණි.  ඔවුන් රැකියාවක  ඳහා විසේශගත වුවසහාත් ඔවුන්සේ දරුවන් සමහි තනි 

ීම සිදුසව්. එබැවින් කාන්තාවන්ට තිර ාර  ේවයං රැකියාවක  ඳහා  හය අවශය බව කාන්තාවන්ට හැඟී සගා ේ තිසේ. 

සකාල්ලකාරී කුද්ර මූලය ණය මින් ඇති කර තිසබන තත්වයන්සේ ප්රතිඵලයක සල  කාන්තාවන් කිහිප සදසනකුම 

දැනටමත් සිය දිවි න ාසගන ඇති අතර, ඔවුන්සේ කුඩා ආදායමින් ආපසු සගවිය සනාහැකි සපාලී අනුපාත ඒවාසේ 

තිසේ.   

මගවල් මදකක්   

  

පුත්තලසේ සිටින උතුසර් මු ේලිේවරුන් ඇතැේ විට මංගල උත් ව  හ සවනත් උත් ව  ඳහා මන්නාරසේ සිටින 

ඔවුන්සේ පවුල් සවත පැමිණීම සිදුසව්. තම නිවා  කිසිදු උපද්රවයකින් සතාරව තවමත් පවතින බව ඔවුන්ට සමම 

සමම චාරිකා වලදී දැකිය හැකිය.  සකස ේ සවතත්, උතුසර් පිහිටි සිය නිසව ේවලට නැවත පැමිණීම යනු තම ජීවිත 

මුල සිටම නැවතත් ආරේභ කිරීම බව සබාසහෝ සදනා  ඳහන් කරයි. එස ේම එය පුත්තලසේ ඔවුන්සේම පවුල්  මඟ 

සිටින තම දරුවන් නැවතත් අධයාපනසයන් උදුරා ගැනීමක ද සව්.  එම තත්වය තුළ තම දරුවන්  මඟ සමහි නැවතී 

සිටිනවාද නැත්නේ තනිවම යන්සන් දැයි කාන්තාවන් තමන්සගන්ම විම මින් සිටියි. ඒවා තමන්සේම අනනයතාවසේ 

සකාට ක නි ා සබාසහෝ පවුල් කිසි විසටකත් උතුසර් ඉඩේ විකුණා නැත.   

"ඔබ ෙමේ මගදර මකාමහලද කියලා ඇහුමවාත්, ෙට එක තැනක් කියන්න බැහැ. දැන් ෙන්නාරෙත්, පුත්තලෙත් 

මදකෙ ෙමේ මගදර." 

පුත්තලසේ දී ඡන්දය ප්රකාශ කිරීම  ඳහා උතුසර් මු ේලිේවරුන් 12,000 ක ලියාපදිංි ී තිසේ. තවත් 38,000 ක 

සදනාට තවමත් මන්නාරසේ ඡන්දය තිසබන නමුත් ඔවුන් සියල්ලන්ම මැතිවරණයක අතරතුර දී නැවත එහි පැමිණීම 

සිදු සනාසව්. 

පුත්තලසේ ප්රාසේශීය සල්කේ කාර්යාලය මින් මන්නාරසේ මු ේලිේවරුන්ට නිල ලිපි සහෝ ලියකියවිලි නිකුත් 

සනාකරන බැවින් ඔවුන්ට අවශය ලිපි සල්ඛ්න ලබා ගැනීම  ඳහා ඔවුන් ආපසු යා යුතුය. එබැවින් පුත්තලසේ උපත 

ලැබූ පරේපරාවල තරුණ තරුණියන් ඡන්දය ප්රකාශ කිරීම  ඳහා එහි ලියාපදිංි ී නැත. 

සනරපා හැර ව ර තිහක ගතී ඇතත්, තවමත් පුත්තලසේ සවස න උතුරු මු ේලිේවරුන් සකසරහි, සේශපාලන 

නායකයින් ක්රියා කරන්සන් ඒ ආකාරසයන් කිසි විසටකත් සිදු සනාවූ සල ටය. යුේධසයන් පසු දශකයකට පසුව පවා 

නැවත පදිංි කිරීසේ ක්රියාවලියක ප්රජාව සවනුසවන් ඉදිරිපත් ී නැත. අවතැන්ව සිටින අය සකාපමණ  ංඛ්යාවක 

සිටිනවාද, කීසදසනක ආපසු පැමිණ තිසේද,  හ කිසිසවකු තවමත්  රණාගත කඳවුරුවල වා ය කරන්සන්ද යන්න 

පිළිබඳව සේවන විටත් සතාරතුරුවල හිඟයක තිසේ. 

පශේචාත් යුධ තත්වයන්  හ අරගලයන් පිළිබඳ වැඩ  හ  ාකච්ඡා  ඳහා සිවිල්  මාජ  ංවිධාන කලාතුරකින් පුත්තලම 

සවත පැමිසේ. පසුිය ව ර දහය තුළ සිදුී ඇති  ංක්රාන්ති යුකතිය  හ පශේචාත් යුධ වන්දි සගීේ පිළිබඳ 

 ාකච්ඡාවලදී තමන්ව අමතක ී ඇති බව පුත්තලසේ සිටින උතුසර් මු ේලිේවරුන්ට හැඟී තිසේ. 
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මීගමුව 

අවතැන්ී සිටින විට ඔවුන්සේ පවුල්වල පළමුසවන් උපත ලැබූ  හ අලුත්  ේථානවල පදිංි ීසමන් මා  කිහිපයකට 

පසු උපත ලැබූ, සනරපා හැරීම අත්දකිනු සනාලැබූ තරුණ තරුණියන්සේ පරේපරාවක සිටී. සගී ිය ව ර තිහ තුළ, 

ඔවුන් ද තමන්සේම ජීවිත ආරේභ කර ඇති අතර, ඔවුන්සේ සදමව්පියන් තම සගදර යැයි සනාපව න තැනක ඔවුන් 

මුල් බැ  සගන තිසේ.  

“අමේ පවුල මපෝරුමතාට හි ජීවත් වූ කාලමේ දී පල්ිය සහ මෙතන කිමලෝමීටේ 1 ක දුරක් ඇතුළත අපි දස 

වතාවක් මගවල් ොරු කරලා තිමයනවා. මෙෙ මගදර, කුියට හිටපු මගවල් වමේ මනමවයි, අමේෙ වයාපාරමයන් 

උපයා ගත්ත මුදල්වින් අපිෙ මිලදී ගත් ඉඩෙක සහ හදාගත්ත මගයක්. ” 
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ආපසු යාමම් උත්සාහයක්  

යුේධය අව න් වූ විග ම, ඉන් පසු ව රවල දී, තමන් අතහැර දමා පැමිණි වයාපාර නැවතත් ආරේභ කිරීම  ඳහා 

ඇතැේ පවුල් යාපනයට ආපසු යනු ලැබීය. සවළඳපලවල  ාේපු හිමිකරුවන් වූ පිරිමින්  ෑම  ති කිහිපයකට වරක 

යාපනය  හ මීගමුව අතර ගමන් කර ඇති අතර ඒ කාලසේ දී ආපසු පැමිණීමට ද තරමක හැකියාවක තිබණි.  මීගමුව 

අවට ජීවිතය  ක ාගත් සබාසහෝ සදසනකුට නැවතත් උතුරට යෑසේ අසේකෂාවක නැති අතර ඔවුන් එස ේ කරන්සන් 

නේ ඔවුන් අනිවාර්යසයන්ම රජසයන් කිසිදු  හයක අසේකෂා කරන්සන් ද නැත.  

මීගමුසව් රැකියාවක සහෝ වයාපාරයක ආරේභ කිරීමට සනාහැකි වූ අය නැවතත් උතුරට සගා ේ තිසේ. දැන් මීගමුව 

නගරසේ සහෝ පිටසකාටුසව් වයාපාර හිමිකාරීත්වය දරන අසනක අය යාපනසේද එම අව ේථා තිසේදැයි කල්පනා 

කරති. යාපනසේ පා ල් හින්දු සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීමට වැඩි කැමැත්තක දකවන බැවින් තම දරුවන්ට ඇති 

අධයාපන අව ේථාවන් සීමා වනු ඇතැයි ඔවුහු  ැක කරති.  

බිමඳන සුළු ප්රජාවක්  

මුළුමනින්ම මු ේලිේ ප්රසේශයක වන සපෝරුසතාට ප්රජාව  මඟ ඔවුන්සේ  ේබන්ධතාවය  ංකීර්ණ ය. 1990 දී 

උතුසරන් පිටී මීගමුවට පැමිණි අයට හමු වූ තයාගශීලීභාවය කාන්තාවන් විසින් සිහිපත් කරන ලදි. උතුසර් 

මු ේලිේවරුන්ට මු ේලිේ පල්ලිසේ නවාතැන් ලබාදීමට  හ ආහාර  ැපයීමටත්, නිවා  ස ායමින් සිටි පවුල්වලට කුලී 

නිවා  ලබාදීමටත් ප්රසේශවාසීන් ඉකමනින් සූදානේ ී තිසේ.   

සියලුම ලියකියවිලි අතහැර දැමීමට සිදු වුවද, සපෝරුසතාට පා ල් සුපුරුදු ලිපි සල්ඛ්න ඉල්ලීමකින් සතාරව උතුරු 

මු ේලිේ ප්රජාසව් සිසුන් පහසුසවන් ඇතුළත් කර ගනු ලැබීය. ඉ ේලාමය අන් අයට තයාගශීලී ීසේ වැදගත්කම සේශනා 

කරයි, එබැවින් ප්රාසේශීය ප්රජාව ඉතාම ආගමිකීමත්  හ ආගමික ඉගැන්ීේ  මීපව අනුගමනය කිරීමත් නි ා ඔවුන්ට 

උපකාර ලැබණු බව කාන්තාවන් විශේවා  කරයි.  

“එදමනදා ජීවිතමේදී අපි ජීවත් වන්මන් ප්රාමද්ශීය ප්රජාව සෙඟයි. අපි මබාමහෝ දුරට ඔවුන් සෙඟ මහාඳ සබඳතා 

පවත්වනවා. මකාමහාෙ උනත් අපමේ ජීවිත කාලය පුරාෙ අපිව ‘යාපනය ජනතාව’විදහට මල්බල් කරලා 

හඳුන්වනවා.” 

ආරවුල්  හ එකඟ සනාීේ වලදී සමම සවන  සබාසහෝ දුරට භාවිතා සව්. පුේගලයන් සදසදසනකු අතර ඇති 

ගැටලුවල දී, එක අසයකු උතුසර් මු ේලිේ ප්රජාවට අයත් නේ, සබාසහෝ විට එය ‘යාපනය ජනතාව’ මඟ වන ගැටලුවක 

දකවා පහළ සහලීම සිදුසව්. ඒ හා  මානව, සමම සවන ේ සකාට  ැළකීම මීගමුසව් සිටින සියලුම මු ේලිේවරුන් අතර 

සනාපවතින බව උතුසර් මු ේලිේවරුන් දන්නා නි ා, ඔවුන්සේ මුළු ප්රජාවම සේ ආකාරසයන් හැඳින්ීමක සනාසව්වායි 

ඔවුහු ප්රාර්ථනා කරති. 

ඔවුන් පව න පරිදි සමම ආකල්පය ඇති ී ඇත්සත්, අර්ධ වශසයන් උතුසර් මු ේලිේවරුන්ට ඔවුන් මීගමුසව් ජීවත් වූ 

දශක තුන තුළ අත්කර ගැනීමට හැකි වූ ආර්ික  ාර්ථකත්වසේ ප්රතිඵලයක වශසයනි. සබාසහෝ සපෝරුසතාට 
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වැසියන් ධිවර කර්මාන්තසේ සහෝ වඩු වැඩවල නිරත ී සිටින අය වන අතර ඒවායින්  ේවභාවසයන්ම  ේිර ඉහළ 

ආදායමක සනාලැසේ. බඩු කිහිපයක  හිත සෂාපින් බෑේ රැසගන, මීගමුවට පැමිණි උතුසර් මු ේලිේවරුන්  තුව දැන් 

ඉඩේ, වඩා සහාඳ නිවා   හ පිටසකාටුසව්  ාේපු තිසබන ආකාරය ඔවුන් කලපනා කරයි. 

පල්ලිසේ භාරකාර මේඩලසේ සහෝ පා ල්  ංවර්ධන මේඩලසේ තනතුරු කිසි විසටකත් උතුසර් මු ේලිේවරුන්ට 

ලබා සනාසේ. ප්රාසේශීය ප්රජාව එදිසනදා ජීවිතසේ හා අන්තර්ක්රියාකාරිත්වසේ කිසිදු ගැටලුවක ඇති සනාකරන නමුත් 

ඔවුන් කිසිදු විටක ‘යාපනය ජනතාව’බලය  හිත තනතුරකට පත්කර ගන්සන් නැත. 

අනියත අනාගතයන්  

පසුිය දශකය තුළ මු ේලිේ ප්රජාව සද ට සයාමු වූ වර්ගවාදසේ ඉහළ යෑමක ඔවුන් විසින් නිරීකෂණය කර තිසේ. 

පා ේකු ඉරිදා ප්රහාරසයන් පසු සම තත්වය ඉහළ නැගුණි. සකස ේ සවතත්, සබෝේබකරුවන් යාපනසේ සිට සහෝ උතුසර් 

සකාතැනක සහෝ සිටියා නේ, ඔවුන්ට - ප්රාසේශීය ප්රජාව තුළින් - අමතර පීඩනයක එල්ල වනු ඇතැයි ඔවුහු සිතති.  
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ශ්රී ලංකාසව් COVID-19 සහේතුසවන් ඇති වූ පළමු මරණය වශසයන් වාර්තා වූසේ සපෝරුසතාට ජීවත් වූ උතුසර් 

මු ේලිේ ජාතිකසයකුසේ මරණයකි. ඔහුට වවර ය ආ ාදනය ී ඇති බවට කිසිදු වවදය වාර්තාවක සනාතිබණද, 

ඔහු  මඟ දීර්ඝ කාලයක ගත කිරීසමන් පසුවද ඔහුසේ පවුසල් කිසිසවකුට එය ආ ධනය වු බවක පරීක්ෂණවලින් 

සපන්වා නැත. පවුසල් කැමැත්තට  හ ආගමික විශේවා යන්ට එසරහිව ඔවුන්සේ අනුදැනුමකින් සතාරව ඔහුසේ 

සේහය ආදාහනය (ආරකිත හා ගැඹුරු භූමදානය  ඳහා විකල්පයක ලබා දී ඇති ස ෞඛ්ය අමාතයාංශ චක්රසල්ඛ්යක 

තිබියදී) කරන ලදි. සිේධිසයන් පසු දින කිහිපය තුළ, නිව ට ආහාර ලබා දීම වැනි ආකාර වලින් පවුලට ප්රාසේශීය 

 හසයෝගය විශාල වශසයන්, ලැබණු අතර, සබාසහෝ සදසනක සිදු වූ වැරැේදට වගීම ඉල්ලා සපළ ගැසී සිටින ලදි. 

එතැන් සිට මා  කිහිපය තුළ, මියිය අයසේ පවුල නිසරෝධායනය සවමින් සිටිය දී සමම  හසයෝගය අඩු ී තිසේ. 

සමම කාරණය උ ාවියට සගන ියසහාත් මීගමුසව් මු ේලිේ ප්රජාව ඔවුන්  මඟ සිටිනු ඇත්දැයි පවුසල් අය  ැක පහළ 

කරති.  

සමම ආකල්ප හා දිවයිසන් බහුතර ප්රජාව සුළුතර ප්රජාවන් සකසරහි දකවන ආකල්ප අතර  මානකේ දකනට ලැසබන 

බව ඇතැේ උතුසර් මු ේලිේවරුන් කරයි. මු ේලිේවරුන්ට ශ්රී ලංකාවට කිසිදු අයිතියක නැති බවට සිංහල ජාතිකවාදීන් 

ප්රකාශ කරන ආකාරයටම, දශක තුනක ති ේස ේ තමන් ජීවත් වූ  ේථානයකට උතුසර් මු ේලිේවරුන්ට හිමිකමක නැතැයි 

මීගමුසව් මු ේලිේවරු ප්රකාශ කරති. 

සපෝරුසතාට මු ේලිේ පවුල් සදකක අතර ඇති වූ මතසේදයකට උතුසර් මු ේලිේවරයකු වක්රව  ේබන්ධ වූ සිේධියක 

මෑතකදී සිදුවිය. ආතතීන් උත් න්න වූ අතර, කිසිදු වරදක සනාතිබණද, මු ේලිේ පල්ලිසේ භාරකරුවන් විසින් යවන 

ලද ලිපියක මින් උතුසර් මු ේලිේ පවුලට ගසමන් ඉවත් වන සල  දැනුේ සදන ලදි. තමන්ට ද පිටව යන සල  

නිසයෝග කළ හැකි දව ක පැමිසණනු ඇති බව සේ සිදුීසමන් පසුව උතුසර් මු ේලිේ පවුල් සබාසහාමයක කල්පනා 

කරමින් සිටිති.   

COVID මරණය යැයි කියන සිේධිසේදී, ඒ පුේගලයාට ඇත්ත වශසයන්ම වවර ය සනාමැති බවත්, එස ේ ප්රකාශ 

කිරීම  ඳහා විවිධ මට්ටටසේ මැදිහත්ීේ තිබූ බවත් මුළු ප්රජාවම දැන සිටිසයෝය. COVID ආ ාදනය  ැබවින්ම තහවුරු 

වූසේ නේ, ඔවුන්ට තවදුරටත් එම ප්රසේශසේ ජීවත් ීමට හැකි සව් දැයි විශේවා යක එම පවුලට නැත.   

“අපට මෙහි සාෙකාමීව ජීවත් විය හැක්මක් කවදාදැයි අපට විශලවාසයක් නැහැ. මකමසල මවතත්, වැඩි පිරිසක් 

මීගමුමේ උපත ලබා තිමයනවා වමේෙ මබාමහෝ මදමනක් ප්රාමද්ශීය මුසලිම් ප්රජාව සෙඟ විවාහ ී තිමබනවා. සෑෙ 

නව පරම්පරාවක් සෙඟෙ සබඳතා වැඩිදයුණු මේවි කියලා අපි බලාමපාමරාත්තු මවනවා. ” 


