
அமைச்சரமையின்  அறிக்மை 
 

க ௌரவ ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசசன அவர் ளின் தமலமையின்  ீழ் 
கசயற்படும் சதசிய ஒற்றுமை அரசாங் ைானது,  டந்த 2015 அம் ஆண்டு ஜனவரி 
ைற்றும் ஓ ஸ்ட் ைாதங் ளில் இடம்கபற்ற சதர்தல் ளில் ைக் ளிடைிருந்து 
கபறப்பட்ட ஆமை ளுக்கு இைங் , எைது நாடு ைீண்டும்  டந்த ால சைாதல் 
நிமலமை ளுக்கு திரும்பாதிருப்பமத உறுதி கசய்தல், நல்லிைக் ம், நிமலயான 
சைாதானம் ைற்றும் கபாருளாதார அபிவிருத்தி சநாக் ி எைது சதசத்மத 
வழிநடத்தல் என்பவற்றில் ைி  உறுதியா  உள்ளது. நாம் முமனப்புடன் 
 ட்டிகயழுப்பவுள்ள சமூ த்தில் சமூ , இன ைற்றும் ைத கவறுப்புக் ள் ைற்றும் 
வன்முமற ள் ைற்றும் தண்டமனக்குரிய கசயற்பாடு ளுக்கு ஒருசபாதும் 
இடைில்மல.  
 
அண்மைக் ாலைா  இஸ்லாைிய வர்த்த  நிமலயங் ள், வடீு ள், இஸ்லாைிய ைத 
வழிபாட்டு ஸ்தலங் ள் சபான்றவற்மறக் குறிமவத்து சைற்க ாள்ளப்பட்ட 
வன்முமற சம்பவங் ள் குறித்து நாம் ைி வும் ைனம் வருந்து ிசறாம். 
வன்முமறமய ஏற்படுத்தும் வம யில் தனிநபர் ள் ைற்றும் குழுக் ளினால் 
சைற்க ாள்ளப்படும் அருவருக் த்தக்  சபச்சுக் ள் உள்ளிட்ட சம்பவங் மள நாம் 
வன்மையா   ண்டிக் ிசறாம்.  
 
இத்தம ய சம்பவங் ளினால் இடம்கபற்ற வாழ்வாதார இழப்புக் ள் ைற்றும் 
கசாத்து சசதம் கதாடர்பா வும், குறிப்பா  தனிநபர் ள் ைற்றும் முஸ்லீம் 
சமூ த்தினரிமடசய ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள ைன வலி, பதீி கதாடர்பா வும் நாங் ள் 
ைி வும்  வமல க ாண்டுள்சளாம்.   
 
வன்முமற மள தூண்டுதல் ைற்றும் இழிவுபடுத்தல் சபான்ற விமளவு மள 
ஏற்படுத்தக்கூடிய தனிநபர் ள் ைற்றும் குழுக் ளின் அருவருக் த்தக்  உைர்வு ள் 
ைற்றும் கசயற்பாடு ள் ஆ ியன இலங்ம  சமூ த்தின் பல்லின இன, ைத 
பின்னைி ளுக்கு எதிரானமவ என்பமத நாம் உறுதிப்படுத்தியுள்சளாம்.  
 
நல்லிைக் ம், சைாதான இருப்பு, சட்ட விதிமுமற ள் கதாடர்பான இலங்ம  
அரசாங் த்தின் உடன்பாட்டிமன ைீள் உறுதி கசய்வசதாடு, முஸ்லீம் சமூ த்தினர், 
ஏமனய ைதங் ள் ைற்றும் நாட்டின் ஏமனய சிறுபான்மை இனத்தவர் மள 
இலக் ா  மவத்து சைற்க ாள்ளப்படும் வன்முமற ள் ைற்றும் கவறுக் த்தக்  
சபச்சுக் மள தூண்டுபவர் ளுக்கு எதிரா  நாட்டின் சட்டத்திற்கு ஏற்ப, உடனடியா  
தகுந்த நடவடிக்ம  மள எடுப்பதற் ா  சட்ட அமுலாக்  அதி ாரி ளுக்கு 
பைிப்புமர வழங்கு ிசறாம்.  
 
வன்முமற ளில் ஈடுபடுசவார் ைற்றும் வன்முமறமய தூண்டும் அமனத்து 
தனிநபர் ள் ைற்றும் குழுக் ளுக்கு எதிரா  சட்டத்திற்ச ற்ப, எவ்வித  ால 
தாைதமுைின்றி  டுமையான நடவடிக்ம  ள் எடுக் ப்படும். இத்தம ய 
சம்பவங் ளின் சபாது குற்றவாளி ளின் சமூ  அந்தஸ்து, இன அல்லது ைதப் 
பின்னைி அல்லது அரசியல் சார்பு ள் எவற்மறயும்  ருதாது என எவ்வித 
பாரபட்சமுைின்றி சட்டம் நமடமுமறப்படுத்தப்படும். வன்முமற சம்பவங் ளுக்கு 
கபாறுப்பானவர் ளுக்கு எதிரான சட்ட நடவடிக்ம  மள விமரவாக்குைாறு சட்ட 
அமுலாக்  அதி ாரி ள் ைற்றும் க ௌரவ சட்ட ைன்ற அதிபர் ஆ ிசயாருக்கு 
பைிப்புமர வழங்கு ிசறாம்.  
 
எைது நாட்டினுள் இத்தம ய கவறுப்பிமன பரப்பிவரும் நபர் ளுக்கு எதிரா  
கசயற்பட்டு இந்நிமலமையில் அமைதி ைற்றும் நிமலயான சைாதானத்திற்கு 
அமழப்பு விடுத்து வரும் சிவில் சமூ த்தினர் ைற்றும் ைதத் தமலவர் ளுக்கு 
எைது பாராட்டுக் மள கதரிவித்துக் க ாள் ிசறாம்.  
 



எைது நாட்டில் நல்லிைக் ம், சைாதான ச வாழ்வு என்பவற்மற சைம்படுத்துதமல 
சநாக் ா க் க ாண்ட முயற்சி ளில் இலங்ம யர் அமனவரும் தங் ள் ைற்றும் 
கசயற்தகு பங்குபற்றமலயும், தமலமைத்துவத்மதயும் வலியுறுத்துவதற் ான 
வாய்ப்பா  இமதக்  ருது ிசறாம்.  
 
க ௌதமபுத்தரின் ப ோதனை ள் ஒற்றுனம, ச ிப்புத்தன்னம, மரியோனத மற்றும் 
இரக் ம் என் வற்றின் முக் ியத்துவத்னத வலியுறுத்து ின்றை. "கவறுப்பு ஒரு 
ப ோதும் கவறுப்ன த் தடுக் ோது; கவறுப்பு அன் ிைோல் நீங்கு ிறது" என் து 
க ௌதம புத்தரின் பு ழும் க ளரவமும் நினறந்த வோர்த்னத ளோகும், அத்துடன் 
இது எல்பலோருக்கும் வழி ோட்டக்கூடிய ஒரு நித்தியசட்டமோகும். இந்நோடோைது 
உல ில் சிறந்த மதங் ளோல் ஆசிர்வோதிக் ப் ட்டநோடோகும்.  க ளத்தம்  ,இந்து , 
 ிறிஸ்தவம் மற்றும் இஸ்லோம் என்னும் சிறப்பு வோய்ந்த மதங் ள்,  சமோதோை 
ஒத்துனழப் ிற்கு பதனவயோை வழி ோட்டுதல், மைித மதிப்பு னள 
நினலநிறுத்துதல் , பநர்னம மற்றும்  டிை உனழப்பு என் வற்னற 
வழங்கு ின்றை.எைகவ,  இப் ிரோந்தியத்தில் இலங்ன  தனலசிறந்த நோடோ  
மீள் ட்டிகயழு ப் டும். 

 
நிமலயான சைாதானம், முன்சனற்றம், ஒவ்கவாருநபரினதும் ைரியாமதமய 
உறுதிப்படுத்தல், பன்மு த்தன்மைமய ைதித்தல் உட்பட சை குடியுரிமையின் 
உரிமை ளான சுதந்திரத்மத அனுபவிப்பதற் ான வாய்ப்மப ஒவ்கவாரு 
தனிநபருக்கும் வழங்குதல் ஆ ியவற்மற  ட்டிகயழுப்புவதற் ா  தங் ளது 
பங் ளிப்மப வழங்குைாறு இமளஞர் ள் ைற்றும் முதிசயார் ள் என இத்சதசத்தின் 
அமனத்து குடிைக் மளயும் நாம் வலியுறுத்து ிசறாம். 
 
ஒவ்கவாரு தனிநபருக்குைிமடய முரண்பாடு மள ஏற்படுத்தக்கூடிய 
வன்முமற மள குமறத்தல் ைற்றும்  டந்த  ாலத்மத சபான்று இன 
வன்முமறமய தற்சபாசதா அல்லது எதிர் ாலத்திசலா இடம்கபற எம்மை 
அனுைதிக் ாமை சபான்றவற்றிற்கு ஆதரவா  நாம் அமனவரும்  ட்டாயைா  
ஒன்றுபட்டு நிற்சபாைா . 
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க ாழும்பு 2017 ஜுன் 13 

 


