
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ජාත්යන්තත්  

ඉවසීම 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 3من  2صفحة 

 

වර්තභානයේ, භානුෂීඹ, සංස්කෘතික, ආගමික හා 

ජනවාර්ගික ප්රජාව්ගය  යතොරතුරු තුළ ඉවසීභ ජාතය්ගතර 

අවශ්යතාවඹ් ඵවට ඳත්ව ඇත. ඉවසීයේ සාරධර්භ වැඩියඹ්ග 

වයාප්ත වන විට, ය ොව පුරා ප්රජාව්ග තුළ වඩාත් සභගිඹ ඇති 

යේ. සංස්කෘතිඹ, ආගභ සහ සභාජයේ සිඹරෙ වැදගත් යේත්රඹ්ගට 

ඉවසීභ අතයවශ්ය වන අතර සාභඹ හා සහජීවනඹ සහා පුළුරූ 

ජාතය්ගතර ප දායිතාවකට සාමහික ප්රඹත්නඹ් අවශ්ය යේ. 

වියේෂයඹ්ග ජාතය්ගතර සේමුතී්ග විසි්ග ප්රජාව්ග තුළ 

ජාතය්ගතර ඉවසීභ ස්ථාපිත කළ යුතුඹ. වියේෂයඹ්ග 1995 දී 

යුයනස්යකෝව විසි්ග ප්රකාශ්ඹට ඳත් කරන  ද ඉවසීයේ ම ධර්භ  

ඹනු 'අයප් ය ෝක සංස්කෘතී්ගය  යඳොයහොසත් විවිධත්වඹ, 

අඳය  ප්රකාශ්න ස්වරඳයඹ්ග සහ භනුෂයඹ්ග පිළිඵ යගෞරවඹ, 

පිළිගැනීභ සහ අගඹ කිරීභ ඹ.' යේ අනුව, ඉවසීභ ඹනු සෑභ 

තැනකභ ජාතය්ගතර පුරවැසිබාවඹ සහා පුද්ග යඹකු 

සුදුසුකේ  ඵන හැසිරීභකි. යකයස් යවතත්, එවැනි ඉවසීභ්  ඵා 

ගත හැකි ආකාරඹ පුහුණුව හා ජීවත් වීභ තුළි්ග ස්ථාපිත වීභට 

යඳර යකයනකුය  හෘද සාක්ෂිඹට අනුව එඹ අනිවාර්ඹයඹ්ග භ 

මිනිසු්ග තුළ සහජයඹ්ග භ ඇති වන විවිධ සිතුවිර සභඟ ගැයටනු 

ඇත. අරූ ාහ් අරූ-කුර්ආනයේ යභයස් සහ්ග කරයි: “නුමය  

රබ්(ඳරභාධිඳති) අභිභත වවා නේ ඔහුට භානව සංහතිඹ එකභ 

ජන සභාජඹ් ඵවට ඳත් කර්ගනට තිබුණි. (එයස් යනොවීඹ. 

එනිසා දැ්ග) ඔවුහු යනොකඩවා යේද භි්ගන වී (විවිධ භාර්ග 

අනුගභනඹ කරමි්ග) සිටිති.”  (සරා හූද් 11:118). භ්නිසාද ඹත්, 

විවිධත්වඹ හා යවනස භැවීයේ යකොටස් වන අතර එඹ මිනිස් 

සංහතිඹට සාරවත් හා ප්රගතිීලරෘ පිළිබිඹු කර වන වියේෂත්වඹයි. 

යකයස් යවතත්, ප්රචණ්ඩඩත්වයඹ්ග හා යවනස් යකොට සැ කීයභ්ග 

නිදහස් වන ප්රඥාායව්ග හා සයහෝදරත්වයඹ්ග යුතු ව අවයඵෝධ 

කර ගැනීයේ භාර්ගඹ සකස් කළ යුතුඹ. ඇත්ත වශ්යඹ්ගභ, ය ෝක 

සංස්කෘතික විවිධත්වඹ ඹනු යවනස්කේ යනොතකා අවශ්යතා 



 

 

 3من  3صفحة 

 

සපුරාරෘභට සහ සභාජ සංවර්ධනඹට ඉවහරූ වන ඒකාඵද්ධ 

ශිෂ්ටාචණාරයේ සහයඹෝගීතාවඹකි. අරූ ාහ් අරූ-කුර්ආනයේ 

යභයස් සහ්ග කරයි: “ඔහු ඔඵව ඳස්වර්ග උත්ඳාදනඹ කයේඹ. 

ඳසුව ඔඵ මිනිසු්ග ඵවට ඳත් වී (භූමියඹහි විවිධ ප්රයද්ශ්ඹ්ගහි) 

විසිරී ඹාභට හැරීභද, ඔහුය  සාධකඹ්ගයග්ග ඇති දැඹයි., (සරා 

අර්-රේ 30:20) එවැනි විවිධත්වඹ් පිළිබිඹු කිරීභ පුද්ග , ඳවු  

සහ සභාජඹ සභඟ වඩාත් සුදුසු ය ස ආරේබ වන භානව 

සභගිඹ නභැති කුඩඹ ඹටයත් වඩා යහො සහජීවනඹ සහ 

අභිභානඹ සහා මිනිසු්ග අතර ඹහඳත්කභ සහ උඳයද්ශ්ාත්භක 

අ්ගතර් ක්රිඹාකාත්ත්වඹ තුළි්ග ක්රිඹාත්භක විඹ යුතුඹ. වියේෂයඹ්ග 

අද ය ෝකඹට අවශ්ය ව්ගය්ග, සිඹරෙ යදනාට සාභකාමීව සභෘද්ධිඹ, 

සතුට සහ ඹහඳත් ජීවිතඹ් ගත කිරීභ ඹ.  


