
2021 ජුනි මස 24 වැනි දා ප ාපසාන් පුන් ප ාප ෝ දිනපේදීය. 

 

ප ෝඨාභය රාජ ක්ෂ ම තා,  

ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපතිතුමා, 

ජනාධිපති යේකම් කාර්යාලය, 

යකාළඹ. 
 

 රු ජනාධි තිතුමනි, 
 

භාරත ලක්ෂ්මන් පේමචන්ර ඝාතනය සම්බන්ධපයන් විනිසුරුවරුන්  ත් පදනකු විසින් 

වැරදිකරුයැයි තීරණය කරනු ලැබූ ආර් දුමින්ද සිල්වා  ට ජනාධි ති සමාව ලබාදීම 

සම්බන්ධවයි 
 

ඔබතුමායේ සයහෝදරයා වන හිටපු ජනාධිපති මහින්ත්රද රාජපක්ෂ මහතායේ වෘත්තීය සමිති 

කටයුතු පිළිබඳ උපයේශකවරයා යමන්ත්රම හිටපු පාර්ියම්න්ත්රතු මන්ත්රීවරයකු ද වූ  භාරත 

ලක්ෂම්න්ත්ර යේමචන්ත්රරයේ දියණිය මම යවමි. මහාධිකරණයේ විනිසුරුවරුන්ත්ර යදයදනකු විසින්ත්ර 

ලබා යදනු ලැබූ, යර්ෂ්ඨාධිකරණයේ ගරු අග්රවිනිශ්චකාරතුමා ඇතුළු විනිසුරුවරුන්ත්ර පස ්

යදනකු විසින්ත්ර තහවුරු කරනු ලැබූ නඩු ීන්ත්රු විසි කර දමා  අද දින ඔබතුමා විසින්ත්ර ජනාධිපති 

සමාව ලබා දී මුදා හැරි හිටපු පාර්ියම්න්ත්රතු මන්ත්රී ආර්.ුමින්ත්රද සිේවා ඇතුළු පිරිස විසින්ත්ර 

2011.10.08 වැනි දින යවඩි උණ්ඩ 20කට අධික ප්රමාණයක් භාවිත කරමින්ත්ර යවඩි තබා මහ 

මඟ ඝාතනය කරනු ලැබුයේ මායේ ආදරණීය පියාණන්ත්රවය.  

2011.10.08 වැනි දින අප නිවසට ලැබුණු ුරකතන ඇමතුමකින්ත්ර සැලවූයේ මායේ පියාට 

යවඩි තබා ඇති බවයි. ඒ යමායහායත්ත නිවයස් සිටියේ මමත්ත මායේ මවත්ත පමණි. එම 

ුරකතන ඇමැතුම අපි බැරෑරුම්ව යනාගත්තයතමු. ඊට යහත්ුව වූයේ යමවැනි ු රකතන ඇමතුම් 

එම කාලයේ වරින්ත්ර වර පැමිණි නිසාත්ත, එවැනි අවස්ථාවල මායේ පියා නිරුපද්රිතව සිටින බවට 

අප යසායාබැලීයම්දී තහවුරුගත්ත නිසාත්ත ය. ගරු චන්ත්රද්රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග 

මැතිණියයේ අවසාන ජනාධිපතිවරණ රැිය 1999 වසයර් දී යබාරැේයේදී සූදානම් කයළ ්

මායේ පියාය. එම  රැියට එේ.ටී.ටී.ඊ යබෝම්බ ප්රහාරයක් එේල වූ පසු තමා නිරුපද්රිතව සිටින 

බව මායේ පියා නිවසට ුරකතන ඇමැතුමක් ලබා දී ප්රකාශ කර තිබිණි. මා සහ මයේ මේලී 

උදෑසන පාසැේ යෑමට යපර පියාට වඳින්ත්රනට ගිය අවස්ථායේ යේවින්ත්ර යතතබරිත වූ ජාතික 

ඇඳුම උනා දමා තිබුණු ආකාරය තවමත්ත මායේ මතකයේ ඇත්තයත්තය.  

ඔහුයේ අවුරුු 30ක යේශපාලන ජීවිතයේ යමවැනි අවස්ථා අතිෂයින්ත්ර සුලභ බැවින්ත්ර එදින ද 

අප කළබල වූයේ නැත. එයහත්ත ුරකතන ඇමතුම් අයතාරක් යනාමැතිව ගලායගන එේදී 

මමත්ත මායේ මවත්ත ජාතික යරෝහල කරා පිටත්තීමු. පසුව අපට දැනුම් ුන්ත්රයන්ත්ර යමෝචරියට 

පැමියණන යලසයි. එම සිුීම සිුී අවුරුු 10කට පසුව ද තවමත්ත මට එය මතක්යවන සෑම 



අවස්ථාවකදීම මයේ මුළු යලෝකයම කඩා දැමුවායස් හැඟීමක් දැයනයි. මයේ පියා ඝාතනය 

වන විට මට අවුරුු 23කි. යකදිනකවත්ත උසාවි භූමියකට, යපාිසියනට පය යනාතැබූ මා 

සහ මායේ මව, මායේ පියා ඇතුළු මිය ගිය පිරියස් නඩුව යවනුයවන්ත්ර අවුරුු පහක් පුරා උසාවි 

ගායන්ත්ර රස්තියාු ීමු. ඔනෑම තරුණියකයේ වියනෝදයයන්ත්ර, සතුයටන්ත්ර ජීවත්ත විය යුතු කාලය 

මා ගත කයළ් මිනීමරුවන්ත්ර රැසක් සමඟ ගැයටමිනි. කිසිම පුේගලයකු භාරත ලක්ෂ්මන්ත්ර 

යේමචන්ත්රරට දියණියක් සිටිනවාද නැේද යන්ත්රන ගැන යනාදැන සිටි අවස්ථාවක එක රැයින්ත්ර මා 

කවුද යන්ත්රන ජනතාව දැනගත්තහ. යබායහෝ සතුරන්ත්ර මට ඇතිවන්ත්රට විය. ඒ පියායේ නඩුව මම 

ඉදිරියටම යගනයෑම යහ්තුයකාටයගනය. 

රාජපක්ෂ යරජීමය සමයේ එක යමායහාතකවත්ත ුමින්ත්රද සිේවා මන්ත්රීවරයා සිරගත වූයේ 

නැත. පුේගලයන්ත්ර කිහිප යදයනකු මහ මඟ ඝාතනය කළ සිුීමට ඝාතකයන්ත්රට නායකත්තවය 

ුන්ත්ර ඝාතකයන්ත්ර යමයහයවූ පුේගලයා එක යමායහාතකවත්ත එම කාලයේදී සිරගත වූයේ නැත. 

අපරාධ පරීක්ෂණ යදපාර්තයම්න්ත්රතු ප්රධානී ශානි අයේයස්කර මහතා ඇතුළු අපරාධ පරීක්ෂණ 

යදපාර්තයම්න්ත්රතුයේ නිලධාරීහු ඉතා වැදගත්ත කරුණු සූක්ෂම යලස යසායා බලා සෑම සුළු 

කරුණක්ම පවා පිළියවළට රැස්කරමින්ත්ර තම උපරිමයයන්ත්ර පරීක්ෂණ කටයුතු සිු කළහ. අද 

අයේයස්කර මහතා ුක්විඳින්ත්රයන්ත්ර ඔහු සිුකළ නිර්පාක්ික සහ සාධාරණ රාජකාරි 

යහ්තුයකාට යගනය.  

මායේ පියා මිය ගිය අවස්ථායේ සිට පක්ෂ විපක්ෂ සෑම යේශපාලනඥයකුම, නිලධාරියයකුම 

ඔහුට අවසන්ත්ර යගෞරව දැක්ීම සඳහා පැමිණියත්ත ඔබ පැමිණියේ නැත. ඔබ පළමුව කයළ ්

යහියකාප්ටරයක් යගන්ත්රවායගන ුමින්ත්රද සිේවා මන්ත්රීතුමා සිංගප්ූරුවට යැීමට කටයුතු 

කිරීමයි. මහින්ත්රද රජපක්ෂ, චමේ රාජපක්ෂ, බැසිේ රාජපක්ෂ, ශිරන්ත්රති රාජපක්ෂ, නාමේ 

රාජපක්ෂ, යයෝිත රාජපක්ෂ, යරෝහිත රාජපක්ෂ යන රාජපක්ෂ පවුයේ සියලුයදනාම වායේ 

මායේ පියාට අවසන්ත්ර යගෞරව දැක්ීම සඳහා අවමගලයයට පැමිණියත්ත ඔබ පැමිණියේ නැත. 

ඔබ සිටියේ ශ්රී ජයවර්ධනපුර යරෝහයේ ුමින්ත්රද සිේවා මහතා සමඟය. යපරකී අය ුමින්ත්රද 

සිේවා මහතා බලන්ත්රනට ගියත්ත ඔවුහු මායේ පියාට අවසන්ත්ර යගෞරව දැක්ීමට පැමිණියහ.  

දිවංගත ටී බී ඉලංගරත්තන මහතායේ මඟයපන්ත්රීයමන්ත්ර 1977 දී භාරත ලක්ෂම්න්ත්ර යේමචන්ත්රර 

යේශපාලනයට පැමිණි අතර පසුව විජය කුමාරතුංග මහතා සමඟ ශ්රී ලංකා මහජන පක්ෂයේ 

ආරම්භක සාමාජිකයකු යලස යේශපාලන කටයුතු සිු කයළ්ය. 1994දී ශ්රී ලංකා මහජන 

පක්ෂය නියයෝජනය කරමින්ත්ර පාර්ියම්න්ත්රතුවට යත්තරී පත්තවූ මායේ පියා 1996 දී ගරු චන්ත්රද්රිකා 

බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්තමියයේ මඟයපන්ත්රීයමන්ත්ර ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 

සාමාජිකත්තවය ලබා ගත්තයත්ත යකාළඹ නිේ යකාඩියක් දමන්ත්රනට පුේගලයන්ත්ර 10ක් යසායා 

ගැනීමට යනාහැකි කාලවකවානුවකය. ඔහු ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය යවනුයවන්ත්ර ඇතැම් 

අවස්ථාවල යකාළඹ දිස්ික්කයේ තනිවම සටන්ත්ර කළ අයයකි.    

මහින්ත්රද රාජපක්ෂ මහතා දැන හඳුනගත්තදා සිට ‘මහින්ත්රද අයියා’ යලසින්ත්ර මායේ පියා ඔහුට 

ආමන්ත්රරණය කයළ් වචනයට පමණක් සීමා යනාවූ සයහෝදර බැඳීමක් මහින්ත්රද මහතා සමඟ 

ඇතිකර ගත්ත බැවිනි. සැයප්දී, ුයක්දී සෑම අවස්ථාවකදීම මහින්ත්රද මහතා යවනුයවන්ත්ර මායේ 



පියා යපනී සිටියේය. චන්ත්රද්රිකා මැතිණිය විපක්ෂ නායක ධුරය යවනත්ත පුේගලයකුට ලබාදීමට 

යන අවස්ථායේදී එම ීරණයට විරුේධව සටහන්ත්ර කයළ් මයේ පියාය. අගමැති අයප්ක්ෂක 

ධුරය යනාදීමට ීරණය කළ අවස්ථායේ ඒ යවනුවන්ත්ර සටන්ත්ර කයළ් මයේ පියාය. ඉතිහාසය 

දන්ත්රනා පාර්ියම්න්ත්රතුව නියයෝජනය කරන , යනාකරන ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සිට 

වර්තමානයේ යපාුජන යපරමුයණ් සිටින ඕනෑම යේශපාලනඥයකුයගන්ත්ර යමම ඉතිහාසය 

ඔබට අසා දැන ගැනීමට හැකිය.  අගමැතිතුමායගන්ත්ර යමම ඉතිහාසය අසා දැනගන්ත්රන. හිතට 

එකඟව තමාට හරියැයි හැයඟන තැන මයේ පියා සිටගත්තයත්තය. තම සදාකාික මිතුරා, 
සයහෝදරයා යවනුයවන්ත්ර කැපවූයේය. යකදිනකවත්ත තම ප්රතිපත්තති පාවා ුන්ත්රයන්ත්ර නැත. සෑම 

අවස්ථාවකදීම යපාඩි මිනිහා, කම්කරුවා යවනුයවන්ත්ර හඬ නැගීය. යේශපාලනයයන්ත්ර 

හම්බකරගත්තයත්ත නැත. පක්ෂ විපක්ෂ සෑම යදනකුයේම මිතුරකු යලස, සයහෝදරයකු යලස 

කටයුතු කයළය්.  

එයහත්ත ඔහුයේ කටින්ත්ර එක් වැරදි වාකයයක් ඔහුයේ ඝාතනයට දින කිහිපයකට යපර ප්රසිේධ 

යේදිකායේදී පිටවිය. 'ආරක්ෂක යේකම්, ජනාධිපතිතුමායේ සයහෝදරයාව අරයගන යම් 

යකායලාන්ත්රනායේ සංවිධායකවරයා කුඩු විකුණන යගයක් යගයක් ගායන්ත්ර අරං යනවා. ඒකයි 

මට තියන ුක. යම් පළාත්ත පාලන මැතිවරණයයන්ත්ර පස්යස් අපි සියලු යදනා එකතු යවලා 

ප්රසන්ත්රන දිනවනවා විතරක් යනයමයි, අපි අමාරුයවන්ත්ර හදාගත්තතු ඒ රාජපක්ෂ පරපුර යම් 

කුඩුකාරයන්ත්රයගන්ත්ර යේරාගන්ත්රනත්ත අපි සටහන්ත්ර කරන බව මම යම් අවස්ථායේ කියන්ත්රන 

ඕයන.' යම් වචන කිහිපය ඔහුයේ මරණයට යහ්තු වන්ත්රනට ඇතැයි මම විශව්ාස කරමි. යම් 

වචන කිහිපය ඔහුයේ අවසන්ත්ර ප්රසිේධ වචන කිහිපයයි.  

ජනාධි තිතුමනි, 

වර්තමානයේ යම් වාකය කිහිපය යකතරම් සතය ී ඇත්තදැයි කියා ඔබම තනිව කේපනා කර 

බලන්ත්රන. 

මායේ පියායේ ඝාතනය ඉතා භයානක යලස අවුරුු 10ක් තිස්යස් තවමත්ත මායේ මතකයේ 

සටහන්ත්ර ී  ඇත. එම සිතුවිිවින්ත්ර මිදීමට වරින්ත්ර වර ප්රතිකාර ලබාගැනීමට පවා මට සිුී ඇත. 

දරුවන්ත්ර තියදනකුයේ මවක යලස මම යකතරම් සුබවාදීව සිටීමට උත්තසාහ කළද යම් යම් 

අවස්ථාවලදී මායේ පියායේ අහිමිීම මායේ මනසට දරුණු යලස වදයදයි. පවුයේ 

සමීපතමයයකු හදිසියේ අහිමිවූ සෑම පවුලකම සාමාජිකයකුටම යමම හැඟීම 

සාමානය යදයක් විය හැකිය. පසුගිය කාලයේ ඝාතනය කරන ලද ප්රගීත්ත එක්නැියගාඩ, 

ලසන්ත්රත වික්රමතුංග වැනි ජනමාධයයේදීන්ත්ර, තාජුදීන්ත්ර වැනි ක්රීඩකයන්ත්ර සහ අයනකුත්ත 

තරුණයන්ත්ර සෑම යදයනකුයේම පවුේවල සාමාජිකයවන්ත්රයේ ජීවිතය ගත වන්ත්රයන්ත්ර යම් 

ආකාරයටය. තම ජීවිතවලට  කුමක් තිබුණත්ත, කුමක් ලැබුණත්ත දැයනන්ත්රයන්ත්ර හිසබ්වකි. 

ඔවුන්ත්රට, ඔවුන්ත්රයේ ඥාීන්ත්රට නීතියයන්ත්ර තවමත්ත සාධාරණයක් ඉෂ්ඨ ී නැත. තම පියා, 

ඥාතියා මිය ගිය ආකාරය දැන ගැනීමට යමන්ත්රම ඔවුන්ත්රයේ ඝාතකයන්ත්ර නීතිය ඉදිරියට 

යගනැවිත්ත සාධාරණ නඩු විභාගයක් පවත්තවනවා දැකීමට පුරවැසියන්ත්ර යලස ඔවුන්ත්රට 

අයිතියක් ඇත.  



ජනාධි තිතුමනි, 

එක රටක් එක නීතියක් යන යත්තමාව යටයත්ත ඔබ ජනාධිපතිවරණය ජයග්රහණය කරන ලදී. 

එයහත්ත අද එම යත්තමාව හුයදක් මැතිවරණය ජයග්රහණය සඳහා යයාදාගත්ත වචන යපළක් 

පමණි. එක රටක් එක නීතියක් යත්තමාව පදනම් කරයගන යහට දිනයේදී දැනට මරණ දඬුවම 

නියමී සිටින අයනකුත්ත සිරකරුවන්ත්ර සියේලන්ත්රම ජනාධිපති සමාව ඉේලීම් කළයහාත්ත ඔබට 

යනාදී බැරිය. යමයස් වැරදිකරුවන්ත්ර හිතුමයත්ත ජනාධිපති සමාව යටයත්ත නිදහස් කරනවා නම් 

සිරයගවේ කුමකටද? නීතිය කුමකටද? විනිසුරුවරුන්ත්ර කුමකටද?  

ඔබයේ කයෂ්රුකාවක් යනාමැති ී රණ නිසා අද යම් මාතෘභූමිය නීතියක් යනාමැති, ස්වාමියා 

විසින්ත්ර වහේලු පිරිසක් මරණය කරා දක්වායගන යන රටක් බවට පත්තී හමාරය. අද රට 

පාලනය කරනු ලබන්ත්රයන්ත්ර ඔබ යනායේ. එය පිළිගන්ත්රන. ඔබ, කිහිප යදනකුයේ අතයකාලුවක් 

බවට පත්තී ඇත. තවුරටත්ත ඔයබන්ත්ර රටවැසියාට යහපතක් යේයැයි සිතිය යනාහැකිය. එය 

යගවුණු අවුරුේදක් වැනි යකටි කාලයේදී ඔබයේ ක්රියාකලාපය තුින්ත්රම යපන්ත්රවාදී ඇත. 

මහීර් යමායහාමඩ්, ලී ක්වාන්ත්ර යූ (Lee Kuan Yew), පුටින්ත්ර වැනි නායකයන්ත්රයේ 

සංකලනයක්යැයි සිතා පුරවැසියයෝ ලක්ෂ 69ක් ඔබව විශව්ාස කර ජනාධිපති ධුරය ලබා 

ුන්ත්රහ. තුයනන්ත්ර යදක ලබාුන්ත්රහ. 20 සම්මත කර ුන්ත්රහ. රූකඩයක් යනාී රටවැසියන්ත්රයේ 

යහපත යවනුයවන්ත්ර යකින්ත්ර ීරණ ගැනීමට ඔබට තව අවශය වන්ත්රයන්ත්ර යමානවාද?  

ජනාධි තිතුමනි, 

මයේ පියා දැන්ත්ර ඉතිහාසගතී හමාරය. යකදිනක යහෝ මායේ දරුවන්ත්රට ඔවුන්ත්රයේ සීයා 

පිළිබඳ ආඩම්බරයයන්ත්ර කීමට යබායහෝ යහාඳ යේ මයේ පියා ඉතිරිකර යගාස් ඇත. ඔබ 

ඉතිහාස ගත වන්ත්රනට බලායපායරාත්තතු වන්ත්රයන්ත්ර යකයස්ද? ඔබයේ අලුත උපන්ත්ර මිනිබිරිය 

අනාගතයේදී ඔබ පිළිබඳව ආඩම්බරයයන්ත්ර කතා කිරීමට ඔබ ඉතිරිකර යන්ත්රයන්ත්ර කුමක්ද?  

ජනාධි තිතුමනි, 

ුමින්ත්රද සිේවා හිටපු මන්ත්රීතුමාට මා අදහන බුුදහම අනුව මම සමාවදී අවසන්ත්රය. එයසම් 

බුේධ යේශනාවට අනුව රයේ පවත්තනා නීතිය යනාක ඩා ආරක්ෂා කිරීම පාලකයන්ත්රයේ 

වගකීමකි.  එයහත්ත ඔබයේ ක්රියාව රයේ පවතින නීතිය හෑේලුවට ලක් කිරීමකි. ු මින්ත්රද සිේවා 

හිටපු මන්ත්රීතුමා ඇතුළු පිරිස මහාධිකරණයේ විනිසුරුතුමන්ත්රලා යදයදනකු විසින්ත්ර 

වැරදිකරුවන්ත්ර යැයි ීරණය කර මරණීය දණ්ඩනය නියම කරනු ලැබූහ. ඊට එයරහිව එම 

පිරිස යර්ෂ්ඨාධිකරණයට අභියාචනා කළහ. අග්රවිනිශ්චයකාරතුමා ඇතුළු 

යර්ෂ්ඨාධිකරණයේ විනිසුරුතුමන්ත්රලා පස් යදයනක්   මහාධිකරණයේ ී න්ත්රුව අනුමත කළහ. 

මායේ පියා ඇතුළු පිරිස ඝාතනය කිරීයම් නීති වියරෝධී රැස්ී මට නායකත්තවය දී ඇත්තයත්ත 

ුමින්ත්රද සිේවා බව යර්ෂඨ්ාධිකරණයේ විනිසුරුවරුන්ත්ර පස් යදයනක් ීරණය කළහ. 

මහාධිකරණයේ සහ යර්ෂඨ්ාධිකරණයේ විනිසුරුතුමන්ත්රලා හත්ත යදයනකු විසින්ත්ර ලබා යදන 

ලද ීන්ත්රුව කුණු කූඩයට විසිකර දමමින්ත්ර   අවසන්ත්ර ීරණය ගන්ත්රයන්ත්ර ඔයේ නම් යම් රයේ 

නීතියක් කුමකටද? ඔබ පිළිබඳ විශ්වාසය තබා රයේ ජනාධිපතිවරයා යලස ඔබව යතෝරගත්ත 



69 ලක්ෂයක ජනතාවට පිළිතුරු දීමට ඔබ සූදානම් වන්ත්රන. ඔයේ යම් ක්රියාකලාපයත්ත සමඟ 

නැවතත්ත ඔයබන්ත්ර පසුව රාජපක්ෂ යකනකු යම් රට පාලනය කිරීම සඳහා ජනතාව විසින්ත්ර 

යතෝරා පත්තකර යනාගනු ඇත.  

විනිසුරුවරුන්ත්ර හත්ත යදනකුයේ ීන්ත්රු ඉවත දමමින්ත්ර ඔබ විසින්ත්ර අද නිදහස් කරන ලද ුමින්ත්රද 

සිේවා ඉදිරියේදී මහ ඇමැති අයප්ක්ෂකයකු යලස යහෝ යේශපාලනයට යගනැවිත්ත ඔහු 

ජයග්රහණය කළ ද මම පුුම යනායවමි. යහත්ුව යම් රට දැන්ත්ර සව්ාමියා විසින්ත්ර විනාශය කරා 

දක්කන වහලුන්ත්ර සිටින රටක් බවට පරිවර්ථනය ී ඇති බැවිනි.  ජනතාව යමම 

අසාධාරණකම් සදාකේ යනාඉවසනු ඇත. ඔබ පාලනය යටයත්ත වැයඩමින්ත්ර පවතින යමම 

අයුක්තිය නැමැති යදම් බිඳදා මහජනතාව ඔබට එයරහිව නැගී සිටින දිනය වැඩි ඈතක 

යනාවන්ත්රයන්ත්රය. එවැනි අනාගතයක ඔබ වැනි කයශ්රුකාවක් යනාමැති, නීතියට ගරු කිරීමක් 

නැති පුේගලයන්ත්රට කිසිු යේශපාලන අනාගතයක් යනාමැති වනු ඇත. 

 

 

ස්තුතියි. 

යමයට, 

විශව්ාසී, 

 

 

හිරුණිකා පේමචන්ර 

ඝාතනය කරන ලද භාරත ලක්ෂම්න්ත්ර යේමචන්ත්රයේ දියණිය 


