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එක්සත් ජනපද වාඩිලා ගැනීම මිලියන 3.7ක 
ඉරාකීයයන් සරනාගතයින් බවට හරවයි 

US occupation turns 3.7 million Iraqis into refugees 
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එක්සත් ජනපදෙය් ඉරාක ආකමනය සහ වාඩිලා 
ගැනීම ෙහේතුෙවන් සෑම ඉරාකීයයන් අට 
ෙදෙනකුෙගන් එක් අෙයකුටම - මිලියන 3.7කට 
වැඩි පමානයකට - ඔවුන්ෙග් වාසසථ්ානයන් ෙවතින් 
පලා යාමට බල ෙකරී ඇති බව එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සරනාගතයන් පිලිබද ආයතනය (UNHCR) ෙම් 
මාසෙය්දී වාර්තා කෙල්ය. එම ආයතනය ෙපන්වා දී 
ඇත්ෙත් ඉරාක යුද්ධය ෙහේතුෙවන් ඇතිවූ සරනාගත 
අර්බුදය 1948 දී ඊශායලය බිහි කිරීමත් සමග සිදු වූ 
වාර්ගික ශුද්ධයට පසුව මැද ෙපරදිග කලාපෙය් ඇතිවූ 
දරුනුතම තත්වය ෙලසයි. තක්ෙසේරු වාර්තාවන්ට 
අනූව සෙයොනිස්ට් මිලිටරි සහ පැරාමිලිටරි ඝාතන 
කල්ලි විසින් 711,000ක් පලස්තීනු අරාබි 
ජාතිකයන් ඔවුන්ෙග් වාසභූමි ෙවතින් පලවා හරිනු 
ලැබ ඇත. 
 
2003ට ෙපර රටින් පිටව ගිය, නමුත් රෙට් විපත්ති 
දායක තත්වය ෙහේතුෙවන් නැවත පැමිනීමට 
ෙනොහැකි වූවන්ද ඇතුලත්ව මිලියන ෙදකක් ඉරාක 
ජනතාව දැන් රටින් පිටත ජීවත් වන බව UNHCR 
තක්ෙසේරු කරන්ෙන්ය. 2005දී විෙද්ශ ගත වූ 
ඉරාකීයයන් 50,000ක් පමන නැවත පැමිනි මුත් 
පසුගිය වසෙර් නැවත පැමින ඇත්ෙත් දහසක පමන 
පමානයක් පමනි. 
 
තවත් ඉරාකීයයන් මිලියන 1.7ක් අවතැන්ව රට 
තුලම සිටිති. එක්සත් ජනපද මිලිටරිෙය් යටත් කර 
ගැනීම් වල පතිඵලයක් ෙලස සහ පසුගිය 
ෙපබරවාරිෙයහි සමාරා හි පිහිටි පසිද්ධ ෂියා මුස්ලිම් 
පල්ලියක් විනාශ කිරීමත් සමග ෂියා සහ සුන්නි 
මිලීෂියාවන් අතර කල්ලිවාදී සැහැසි කම් විසම්ිත 
ෙලස ඉහල යාෙම්ද පතිඵලයක් ෙලස 2006දී අඩුම 
තරමින් 500,000ක ජනතාවක් සිය නිෙවස් හැර දා 
ගියහ. සෑම මාසයකදීම 80,000ත් 100,000ත් 
අතර ජනකායක් අභ්යන්තර හා විෙද්ශයන්හි 
සරනාගතයන් අතරට එක් වන බව සැලෙක්. 
 
"ෙමම සරනාගත අර්බුදයට ෙහේතුව සිව් වසරකට 
ආසන්න එක්සත් ජනපද වාඩිලා ගැනීම් වලින් 
ඉරාකය තුල ඇතිවූ ෙද්ශපාලනික, සාමාජික හා  

 
 
 
ආර්ථික බිද වැටීමයි." 2006 ෙනොවැම්බර් 1 සිට 
2006 ෙදසැම්බර් 1 අතරතුර කාලය සම්බන්ධෙයන් 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කාර්යාලෙය් 
වාර්තාව ෙමෙසේ පකාශ කරයි: "තස්තවාදී කියා, 
අවිගත් කන්ඩායම් වල කියා කලාපය, අපරාධ 
කල්ලි,  ආගමික මූලධර්මවාදීන්, මිලීෂියාවන්,  
එෙසම ආරක්ෂක හා මිලිටරි බලකා ෙමෙහයුම් 
වලින් සංලක්ෂිත ව පවත්නා ආරක්ෂක තත්වෙය් 
පධානතම ෙගොදුර බවට සිවිල් ජනතාව පත්ව සිටී. 
එහි පතිඵලය වන අනාරක්ෂිත බව, කල්ලිවාදී 
අගතිය, සහ භීතිය මහජනතාවන් විසින් මූලික 
අයිතිවාසිකම් හා නිදහස බුක්ති විදීම ෙකෙරහි 
නිෙෂේධනාත්මක හා පරිපූර්න  අයුරින් 
බලපවත්වන්ෙන්ය. තවද, ඉහල යන විරැකියාව, 
දුගීබව, විවිධාකාරෙය් අසමානතාවයන් සහ මූලික 
ෙසේවාවන් ෙකෙරහි වැඩි වැඩිෙයන් සීමාන්තික වන 
පෙව්ශය බහුතරයක් පුරවැසියන් ඔවුන්ෙග් ආර්ථික, 
සමාජයීය හා සංසක්ෘතික අයිතිවාසිකම් බුක්ති 
විදීෙමන් වලක්වාලන්ෙන්ය." 
 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය විෙශේෂෙයන්ම 
එක්සත් ජනපද මිලිටරිෙය් කියාකාරකම් 
ෙදෝෂදර්ශනයට ලක් කර ඇත: "ඉරාක-බහුජාතික 
බලකා (එක්සත් ජනපදය ෙපරටු ෙකොට ඉරාකය තුල 
සිටින වාඩිලාගත් බලකායන්ෙග් නිල නාමය) මගින් 
සිදු කරන සන්නද්ධ ෙමෙහයුම් ෙනොකඩවාම මානව 
හිමිකම් බුක්ති විදීම සීමාවීමට සහ ස්වෙද්ශික 
ජනතාව දරුනු පීඩාවන්ට ලක් වීමට ෙහේතු ෙව්. දිගින් 
දිගටම සීමාවන ඔබ ෙමොබ යාෙම් නිදහස හා ෙසෞඛ්ය 
සහ අධ්යාපනය වැනි මූලික ෙසේවාවන් කරා වන 
සීමිත පෙව්ශ වීෙම් හැකියාව ජනතාවෙගන් ඉහල 
පතිශතයකට බලපාන අතර ඒ සමගම දිගෑදුනු 
කාලසීමාවකට ඔවුන්ෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් අහිමි 
කරයි." 
 
රට හැර යාම හැර ෙවනත් විකල්පයක් නැතැයි 
ෙබොෙහෝ ඉරාකීයයන්ට හැගී ඇත. නිවැරදි 
සංඛ්යාවන් නැතත්, 800,000ක පමන පමානයක් 
සිරියාව තුල සරන ලබා ඇත; ෙජෝර්දානය තුල 
තවත් 700,000කි; ඊජිප්තුව තුල 100,000කි; 



ෙලබනනය තුල 40,000ක් ද ඉරානය තුල 
50,000ක් හා තුර්කිය තුල විශාල සංඛ්යාවක්ද 
සිටිති. 
 
ඉරාක සරනාගතයන්ට කිසිදු අයිතිවාසිකමක් ලබා දී 
නැත. ෙජෝර්දාන රාජාන්ඩුව ෙමොවුන් ෙල්බල් 
කරන්ෙන් "තාවකාලික අමුත්තන්" යනුෙවනි. එය 
ජාත්යන්තර සහාය ලබා ගැනීමට කිසිදු ඉල්ලීමක් කර 
නැති අතර UNHCR වැනි නිෙයෝජිත ආයතන සමග 
සහෙයෝගෙයන් කියා කරන්ෙන් ද නැත. 
ෙජෝර්දාන ෙය් සිටින  ඉරාකීයයන් 21,000ක් 
එක්සත් ජාතීන් විසින් ලියාපදිංචි කර ඇති අතර 
යන්තම් 800ක් ෙදනා පමනක් ජාත්යන්තර නැවත 
පදිංචි කිරීම් සදහා ෙයෝග්ය සරනාගතයින් බැව් 
හදුනාෙගන ඇත. 
 
සිරියාවද ඔවුන්ෙග් භූමිය තුල සිටින ඉරාකීයයන් 
සරනාගතයින් ෙසේ පිලිගැනීමට කල ඉල්ලීම් ඉවත 
දමා ෙමොවුන් සංචාරකයන් ෙහෝ නීතිවිෙරෝධී 
සංකමනිකයන් ෙලසින් සලකයි. තවත් ඉරාකීයයන් 
ඇතුලු වීම වැලැක්වීම සදහා ඉරානය එහි ෙද්ශසීමා 
සීල් තබා ඇති අතරතුර ෙසෞදි අරාබිය  සහ කුෙව්ටය 
වැනි ගල්ෆ ් කලාපීය රාජ්යයන් ඔවුන්ෙග් 
ෙද්ශසීමාවට ඇතුලුවීමට ෙකොෙහත්ම  ඉඩ ලබා දීම 
පතික්ෙෂප කර ඇත. සරනාගතයින්ට පිහිට වීමට 
කිසිත් ෙනොකරන අතරතුර, "තස්තවාදීන්" හා 
"නීතිවිෙරෝධී සංකමනිකයන්" ඇතුලු වීම 
වලක්වාලීමට ෙසෞදි අරාබිය එහි කිෙලෝ මීටර 
1,000ක් වන ෙසෞදි අරාබි-ඉරාක ෙද්ශසීමාෙවහි 
ආවරනයක් ඉදි කිරීමට ෙඩොලර් මිලියන 500ක් 
ෙවන් කර ඇත. ෙම ම  ආවරනය ආරක්ෂක ෙදොරටු, 
මුරෙපොල සහ ඉෙලක්ෙටොනික චලන සංෙව්දී 
උපකරන වලින් සමන්විත වනු ඇත.  
 
විෙද්ශගත වූ ඉරාකීයයන්ෙගන් වැඩි පමානයක් දැඩි 
ෙසේ පීඩිතව ජීවත් වන අතර සැලකිය යුතු ෙකොටසක් 
දැඩි දරිදතාෙවහි ගිලී යමින් සිටී. ෙජෝර්දානය එක් 
වසරක රක්ෂා බලපතයක්  ෙවනුෙවන් එක්සත් 
ජනපද ෙඩොලර් 225ක්ද ඇතුලත්ව, සියලුම 
ෙසේවාවන් සදහා ඉරාකීයයන්ෙගන් අය කරයි. 
වාර්තාවන ආකාරයට ෙබොෙහෝමයක් පවුල් කුඩා 
නිෙවස් වල හවුෙල් වාසය කරන අතර වැටුප් සහිත 
රැකියාවක් ෙසොයා ගැනීමද අපහසු වී ඇත. ඔවුන්ෙග් 
ස්වාමිපුරුෂයින් මිය යාම, අත්අඩංගුෙව් පසු වීම 
ෙහෝ අතුරුදහන් වීම ෙහේතුෙවන් සියයට 10ක ටත් 
වඩා සිරියා ෙව් සිටින ඉරාක පවුල් වල ගෘහ 
මූලිකත්වය දරන්ෙන් ස්තීන් විසිනි. ඉරාකීය 
සරනාගත කාන්තාවන්ට ගනිකා වෘත්තිෙය් 
නියැලීමට බල ෙකෙරමින් පවතින බවට ලැෙබන 
වාර්තා ඉහල යමින් ඇති බැව් UNHCR ෙම් මසදී 
පසිද්ධ කෙල්ය. 
 
ෙජෝර්දානය තුල සිටින  ඉරාක සරනාගතයින් 
පමානය එහි ජනගහනෙයන් සියයට 10ක 

පමානයකට ඉහල ෙගොස් ඇත. ෙමය එක්සත් 
ජනපදය මිලියන 30ක් සරනාගතයින් ඇතුල් කර 
ගැනීමකට සමාන වනු ඇත. ෙජෝර්දානය මත 
පැටෙවන ෙමම ගලනෙය් අධික බර,  ඉරාක 
සරනාගතයින් ෙකෙරහි ෙපර ෙනොවූ විරූ තරම් 
සීමාන්තික ආකල්පයක් කරා ෙමෙහයවයි. 
බලාෙපොෙරොත්තු සුන් වූ ආගමනික සමූහය අතෙරහි 
ඇති ෙද්ශපාලනික ෙනොසන්සුන් කමින් බිය වැදී, 
ෙජෝර්දානය වයස 17-35 අතර පිරිමින් ඇතුලු වීම 
වලක්වාලීම අරඹා ඇත්ෙත්ය. දැනටමත් ඔවුන්ෙග් 
ෙද්ශසීමාව තුල සිටින ඉරාකීයයන්ෙග් වීසා බලපත් 
අලුත් කිරීම පතික්ෙෂප කරමින් රටින් ෙනරපා 
හැරීමට පියවර ෙගන ඇත. එහි පතිඵලයක් ෙලසින් 
ස්වකීය භූමිය අරක් ගත් වධහිංසාවන්ෙගන් පලා 
යාමට උත්සාහ දරන  ඉරාකීයයන්ෙග් පමුඛතම 
ගමනාන්තය බවට සිරියාව පත් වී ඇත. සෑම මසකම 
40,000ක් සරනාගතයින් සිරියාවට ඇතුල් වන 
බවට තක්ෙසේරු කර ඇත. 
 
පලාගිය ෙබොෙහෝමයක් ෙදනා ආගමිකව ෙනොබැදුන 
ඉරාකීයෙයෝ ෙවති. 2003 සිට වෘත්තීයමය මධ්යම 
පංතිකයන්ෙගන් සියයට 40ක් ෙදනා රට හැර ෙගොස ්
ඇති බවට විශව්ාස ෙකෙර්. ෙබොෙහෝමයක් ෙදනා 
සදාම් හුෙසේන්  � �  බාත් පාලන තන්තෙය් තනතුරු 
ෙහබවූවන් වන අතර එක්සත් ජනපද වාඩිලා ගැනීම 
විසින් අඩත්ෙත්ට්ටම් වල ට ෙගොදුරු කර ඇත. ඒ 
අතරම  ඔවුන් සුන්නි හා ෂියා යන ආගමික 
අන්තවාදීන් ෙදෙකොටස අතෙරහිදීම මරනයට ෙහෝ 
හිංසනයට මුහුන ෙදති. ඉරාකෙය් 
ෙමසෙපොෙත්නියානු කිසත්ියානි සුළුතරෙය් 
සාමාජිකයන්ද විශාල වශෙයන් රට හැර ෙගොස ්ඇත. 
එක්සත් ජනපද ආකමනෙය් පටන් තක්ෙසේරු කල 
750,000ක් කිස්තියානින් පලා ෙගොස් තිෙබ්. 
 
යුද්ධයත් එමගින් ඇතිවූ මානුෂික ව්යසනයත් 
සම්බන්දෙයන් වගකීම දරන්නවුන් වන එක්සත් 
ජනපදය හා බිතාන්ය ආන්ඩු ෙමම අර්බුදය පිළිබදව 
කිසිවක් කිරීම පතික්ෙෂේප කර ඇත. එක්සත් ජනපදය 
2003 සි ට යන්තම් ඉරාක සරනාගතයින් 466 
ෙදෙනක් පමනක් පිළිෙගන ඇත. බිතාන්ය ස්වෙද්ශ 
කටයුතු කාරයාලයට අනූව, 2005 දී ඉරාකීයයන් 
160 ෙදෙනක් සරනාගතයින් ෙලස පිළිෙගන ඇත. 
තවත් 2,685ක ෙග් ඉල්ලුම්පත පතික්ෙෂේප කර 
ඇත. 2006 තුන් වැනි කාරතුෙව්දී, බ්ෙලයාර් 
ආන්ඩුව ඉරාක සරනාගතයින් 10 ෙදෙනක් පමනක් 
පිළිෙගන ඇත්ෙත් 165 ෙදෙනකු ෙග් ඉල්ලුම්පත 
පතික්ෙෂේප කරන අතරවාරෙය්දී ය. 
 
අෙනක් පධාන යුෙරෝපීය බලයන්ද ෙනොෙවනස් ය. 
දුෂ්ඨ ව්යවසථ්ාවන් ජර්මනියට 230 ෙදෙනකු පමනක් 
ඇතුලත් කර ගැනීමට පෙව්සම් වී ඇති අතර පංසෙය් 
දී එය යන්තම් 13 ෙදෙනකු පමනි. ස්වීඩනය 
සංසන්දනාත්මකව ෙවනස් අයුරකින්, ඉරාකීයයන් 



8,951ක ට 2006 වසෙර් දී ආරක්ෂාව සලසා දී 
ඇත. ඔස්ෙට්ලියානු ආන්ඩුව - ඉරාක යුද්ධෙය් 
පධානතම ආධාර කරුවන්ෙගන් එෙකක් - 
ඉරාකෙයන් පැමිෙනන  සරනාගතයින් 1,834ක්, 
20,000කට වැඩි ඉල්ලුම් පත් පමානයක් අතුෙරන්  
පිළිෙගන ඇත. 
 
ඉරාකෙය් දීම, අභ්යන්තරව අවතැන් වූ පුද්ගලයන් 
සිය දහස් ගනනක් තම පන නල රැක ගැනුම සිය 
ඥාතීන් මත ෙහෝ පුන්යායතන ජාලයන් මත ෙහෝ 
රදවා ඇත. 
 
සිරියාවට හා ෙජෝර්දානයට මායිම් ව ඇති, ඒ 
සමගම වාඩිලා ගැනීමට විරුද්ධ කැරලි වලට 
ෙක්න්දස්ථානයක් වන අන්බාර් හි සුන්නි අරාබි 
බහුතරයක් ෙවෙසන පලාෙතහි 80,000කට 
ආසන්න අවතැන් වූවන් සිටී. ෙබොෙහෝමයක් අවතැන් 
වූවන් ෙග් නිෙවස් රමාඩි හා ෆලූජා වැනි නගර වල  
එක්සත් ජනපද විෙරෝදී සටන්කාමීන් මර්ධනය 
කිරීෙම් ෙමෙහයුම් වලදී එක්සත් ජනපද මිලිටරිය 
විසින් විනාශ කර දමා ඇත. අෙනක් අය, එක්සත් 
ජනපද ගැති ආන්ඩුෙව් පධාන බලෙව්ගයන් වන ෂියා 
පක්ෂ වලට හිතවත්  මිලීෂියාවන් හා ආරක්ෂක 
බලකායන් මධ්යෙය් කල්ලිවාදී හිංසනෙයන් ෙබ්රී 
ගැනීමට තැත් දරන බැග්ඩෑගය හා අෙනකුත් පෙද්ශ 
වලින් එන සුන්නි ජාතිකෙයෝ ෙවති. බැග්ඩෑගෙය් දීම 
පමනක් 50,000ක් පමන ෙමෙලසින් අවතැන් ව 
ඇත. 
 
බැග්ඩෑගෙයහි අවතැන් වූ සුන්නි ජාතිකෙයක් වන 
ෙමොෙහොමඩ් රුෙබ් ෙලොස ් ඇංජලීස ් ටයිම්ස ්
පුවත්පතට ෙම් මාසෙය්දී පැවසූෙය් ඔහු ඉදිරියට "කලු 

ඇදුමින් සැරසුනු තුවක්කු කරුවන් ෙදෙදෙනකු 
ෙපොලීසිෙය් අනුබලයද ඇතිව" පැමිනුන බවයි. ඔවුන් 
පැවසුෙව් "සුන්නින් දැන් පිටව යා යුතුයි. උඹලට 
ලැෙබන අවසාන අනතුරු ඇගවීම ෙමයයි. අපි 
උඹලෙග ෙගවල් එකින් එක ගිනි තියනවා." "අෙප් 
අසල්වැසියා ෙග් නිවස ගිනි තිබ්බහම පිටෙවන්න 
ෙවලාව හරි බව මට හැගුනා." 
 
ෂියා වරුන් විශාල සංඛ්යාවක් සුන්නි වරුන්ෙග් 
එවැනිම කෲර  සැහැසි කම් වලින් මිදීමට ෂියා 
ජනගහනය බලවත් ඉරාකෙය් දකුනු දිග පලාත් ෙවත 
පලා ෙගොස ් ඇත. පසුගිය වසෙර් පමනක් 
40,000කට ආසන්න පමානයක් කර්බාලා ෙවත 
පැමිනියහ. අෙනක් දකුනු දිග පලාත් වල නවාතැන් 
සහ පිහිට බලාෙපොෙරොත්තු වන  අවතැන් වූ 
පුද්ගලයන්ෙග් සංඛ්යාව 10 ගුනයකින් වැඩි වීමක් 
ෙපන්නුම් කෙල්ය. 
 
බුෂ් පරිපාලනය විසින් ෙම් මාසෙය්දී යුද්ධය උග 
ෙකරුමට මුලපිරීම, බැග්ඩෑගෙය් පචන්ඩ කියා 
අතිවිශාල ෙලස වැඩි වීමටද ෙහේතු වූෙය්, නියත 
වශෙයන්ම තව තවත් ඉරාකීයයන්ට පලා යාමට බල 
ෙකෙරනු ද ඇත. UNHCR, ඒ තතු ෙකෙසේ ෙවතත්, 
යන්තම් ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 60ක් සහ සීමිත 
කාර්යමන්ඩලයක් පමනක් සහිතව දැනටමත් ඔඩුදුවා 
ඇති අර්බුදයට පතිචාර දැක්වීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙව්. 
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