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ඉස්ලාමය කරා මා ගිය 
අසාමානය ගමන 

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මාක් ස්ප්රින්ජර් 

සවුදියේ අරබ් නිව්ස් පුවත් පයත් 2014 ජනවාරි 24 දින 
ඵලවිය 

ජර්මනියේ හිට්ලර්යේ ප්රතිපත්තියට පක්ෂ වු “හිස් මුඩු 

සිංගමයේ”  (Neo Nazi Skinhead Movement) 
සාමාජිකයයකු වන මාක් ස්ප්රින්ජර්, ඉසල්ාම් වියරෝධි 
යයක් යලස, මුසල්ිම්වරුන් පිළිකුල් කරමින්, ජාති වාදි 
මත දරන යකයනක් වශයයන් හැදී වැඩුණි. ඔහුයේ 
යපොත් කියැවීයම් පිපාසය තුළින් ඉසල්ාම් හා 
මුස්ලිම්වරු පිළිබඳව යබොයහෝ විස්තර දැන ගත් ඔහු 
අවසානයේ තම ජීවිතය සම්පූර්ණයයන්ම යවනස ්
යකොට අල්ලාහ් යකයරහි පමණක් විශව්ාසය තැබු 
මුස්ලිම් බවට පත් විය. “යම් යුගයේ ප්රාතිහාර්යයන් සදු 
යනොවන බව යබොයහෝ යදයනක් පවසති. එයහත් මයේ 
ජිවිත කථාව එම තර්කය බිඳ දමන බව මට තරයේ 
කිව හැක.” යැයි මාර්ක් ප්රකාශ කරයි. 

ඔහුගේ ජීවිත කථාව ඔහුගේම වදනින් බලමු. 
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ඉස්ලාමය කරා මා ගිය ගමන අසාමානය එකක් බව 
මට තරයේ ප්රකාශ කළ හැක. ඉස්ලාමයට පිවිසු මා 
දන්නා යබොයහෝ සුදු ජාතීන්, විවෘත හා නිදහස ්මතධාරි 
පසුබියමන් පැවැති අය යවති. එයහත් මායේ හැදී 
වැඩීම යම්වාට හාත්පසන් යවනස් ය. මයේ මව හා 
පියා යදයදනාම ඇමරිකානු හමුදායව් සාමාජිකයන් 
නිසා මායේ ඇතිදැඩි කිරීම ඉතාමත් දැඩි 
වාතාවරණයක සදු විය. යම් යහේතුයවන් වයස අවුරුදු 
24 දක්වා මම ද ඒ අයුරින්ම ද්යව්ෂ සහගත 
තරුණයයක් යලස සටියයමි.  මයේ පියා අරාබි 
ජාතින්ට සහ මුස්ලිම්වරුන්ට ඉතා පහත් යලස බැණ 
වැද, ඔවුන්යේ දහම, ඔවුන්යේ ජාතිය සහ ඔවුන්යේ 
ජීවන රටාවට පවා අපහස කරනු ඇසුයවමි. එම 
පරිසරයේ හැදී වැඩුනු මම ද ඒ ආකාරයයන්ම සතිමට 
පුරුද වී සටියයමි. 

මයේ කුඩා අවදිය අසහනයයන් පිරුණු එකකි. මයේ 
පියා මත් පැන් වලට වහල් වු යකයනක් යහයින් අයේ 
මවට, යසොයුරන්ට සහ මට කථා කයළේ ඉතාමත් පහත් 
භාෂා ශශලයයන්ය. යමම පසුබියමන් මියදන්නට, 
සහ මට යනොලැබු පවුල් ජීවිතය මයේ මිත්රයන්යගන් 
යසොයන්නට පටන් ගත්යතමි. යමහි ප්රධාන ගැටලුව 
වුයේ මයේ නිවස පසුබියමන් මියදන්නට මා යසොයා 
ගිය මිතුරන් ඊට වඩා පහත් අය වීමයි. 
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වසර කිහිපයක්, අන්ත ජාතිවාදීන් වන හිස් මුඩු 
සිංගමය සමඟ සම්බන්ධ වී සටි යයමි.  එයහත් 
කිසයවකුයේ යගෝලයයකු වීමට මම කැමති වුයේ 
නැත. මට අවශය වූයේ නායකයයකු වීමටයි. යම් 
යහේතුයවන් හිස් මුඩු සිංවිධානය හා මයේ 
සම්බන්ධකම ද ඒ ආකාරයයන්ම ය. මා හැදී වැඩුනු 
නගරයේ මම ප්රසද්ධ වූ අතර සයලු යදනාම මට බිය 
වුහ. එයහත්, මයේ පවුයල් උදවිය සහ මිතුරන් සමඟ 
පැවැත් වූ සම්බන්ධකම නිසා, මම කරන්යන් වැරදි 
ක්රියාවක් බව ද මම කරන්යන් අධර්මිෂඨ්කම බව ද මා 
තුළ නැඟු හඬ මට ඉවත දැමිය යනොහැකි විය. මයේ 
පාසැයල් මැක්සකානු ජාතික මිත්රයයකු  දිනක්, “අර 
පරාජිතයන් සමඟ ඔබ රැඳී සටින්යන් ඇයි? ඔවුන්ට 
වඩා නුඹ දහස ්ගුණයක් යහපත් යකයනකි.” යනුයවන් 
මට පැවසීය. එවිට මයේ වයස අවුරුදු 16කි. 

ඔහු නිවැරදිය. එයහත් මයේ පියා මයේ පවුයල් 
උදවියට සලකන ආකාරය මම පිළිකුල් කළ නමුත්, 
ඔහුයමන් ජීවත් විය යුතු යැයි මා තුළ ආශාවක් තිබුණි. 
මා තුළ ජාතිවාදය සහ ශවරය යගොඩ නැගුයේ මයේ 
පියායේ ආදර්ශය තුළින්ය. 

නිවයස හි මයේ ජීවිතය ඉතාමත් අසීරු බවට 
පත්වීයමන්, නිවසන් බැහැර යන්නට මට සදු විය. 
සැබැවින්ම, සයලු යදනා යකයරහි ද්යව්ෂය දැක් වු 
මයේ පියායේ ආභාසයයන් මිදී, යලෝයව් අනිත් 
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මිනිසුන් ගැන මයේම හැකියායවන් නිදහයසේ හඳුන්වා 
ගන්නට, අත් දැකිම් ලබන්නට, ඔවුන් ගැන පහදා 
ගන්නට මව අවශය විය. ඉසල්ාම් දහම මත මයේ 
අනාගතය රැඳී තියබන බව මම අවයබෝධ කර ගත්යත් 
මා ගත් යම් පියවර නිසාය. ගත වු වසර කිහිපයක් මා 
ආරම්භ කළ ජීවන මාර්ගයේ දිගටම අකැමැත්යතන් 
වුවද පසු කයළමි. මත් පැන් වලට පුරුදු වී, මත් ද්රවය 
භාවිත කයළමි. එමගින් අධිකරණය හා අනවශය 
ගැටුම් වලට ද පැටලුයනමි. යම් අතර මයේ පවුයල් 
සාමාජිකයින් යවනුයවන් මා යතෝරා ගත් මිනිසුන්, 
මයේ පවුයල් අයට වඩා අයහපත් අය බව දුටුයවමි. 
ඔවුන් සයලු යදනාම සාහසක, විංක හා විශව්ාසය 
තැබිය යනොහැකි පිරිසක් බව දුටුයවමි. මයේ වයස 
අවුරුදු 23 වන විට මා ජීවත් වූ පළායතන් බැහැර 
යන්නට තීරණය කයළමි. මයේ ජීවිතයේ ඉතා ප්රබල 
පුද්ගලයයකු වන මයේ පියායේ සහ මයේ දුෂ්ට 
මිතුරන්යේ ආභාසයයන් මිදී  නිදහයසේ යන්නට ප්රථම 
වරට තීරණය කයළමි. විංචනික යලස පිළියයල කර 
තිබුණු, අසතය මත යගොඩ නැගු මයේ තරුණ විය මා 
වටා කඩා වැයටනු දුටුයවමි. මයේ ජීවිතය පදනම් කර 
ගත් සයලු සතය, සීරුයවන් පැහැදිලි වන්නට පටන් 
ගත්යත්ය. මයේ ජිවිතයේ, ආගමික විශව්ාසය ඇතුළු 
සයලු යද් ගැන මම ප්රශන් කරන්නට පටන් ගත්යත් ඒ 
යමොයහොයතහි ය. මයේ ජීවිතයේ කිස යදයක් විශ්වාස 
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කළ යනොහැකි බවද, ඒවා සයල්ල පිළිබඳව යළි 
ඇගයුම් කළ යුතු බවද මම තීරණ කයළමි. 

එම වකවානුයව් මට යපම්වතියක් සටි අතර, ඇය හා 
විවාහ වුයයමි. ඇය ද මා යමන් හිසම්ුඩු සිංගමයේ  
උද්යයෝගිමත්ව සම්බන්ධ වී සටි යකයනකි. මයේ 
එකම ගැටලුව මයේ යවනස් වූ නවක මතය ගැන ඇය 
අමනාපයට පත් විය හැක යන්නයි. මම කවදත් යපොත් 
පත් කියවීමට මහත් කැමැති යකයනකි. එයට පසුව 
වසර කිහිපයක් හැකි තරම් යපොත් කියවන්නට පටන් 
ගත්යතමි. අතට ලැයබන ඕනෑම යපොතක් කිය 
වීයමයේ කුඩා පුසත්කාලයක් ද  ආරම්භ කයළමි. දැන් 
එහි දහස් ගණනින් යපොත් තියබ්. කාන්ට්, කාල් 
මාක්ස්, එඩ්වඩ් සයීද් වැනි අයයේ යපොත් රාශියක් එහි 
තියබ්.  

යමම වකවානුයව් පලස්තීනයේ ඉන්තිෆාදා  නම් අවි 
ආයුධයට එයරහි ව ගල් පහර දීයම් වයාපාරය ආරම්භ 
විය. මයේ ජාතිවාදි පියා යුයදව් ජාතීන්ට පිළිකුල් කළ 
නමුත්, යුයදව් රටට නිතර හිතවත්කම දැක්විය. ඔහු 
යුයදව්වරුන් පිළිකුල් කළ නමුත්, අරාබි වරුන්ට ඊට 
වැඩියයන් පිළිකුල් කයළේය. සැබැවින්ම සුදු යනොවන 
සයලු යදනාට ඔහු  ද්යව්ෂය දැක්විය. යමවැනි 
තත්ත්වයක් යටයත්, තරුණ වියේ මට උගන් වන ලද  
සයලු යද් ගැන යළි ඇගයුම් කරන්නට පටන් ගත් මම 
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මැද යපරදිග ගැටුම් පිළිබඳව යසොයා බලන්නට 
තීරණය කයළමි. 

මැද යපරදිග ප්රයද්ශයේ ඉතිහාසය සහ එහි 
යද්ශපාලනය පිළිබඳව යපොත් කියයව්යවමි. ඉස්ලාම් 
පිළිබඳව කිසදු දැනුමක් යනොමැති නිසා එහි ඉතිහාසය 
සහ යද්ශපාලන අරගලය පිළිබඳව කිසවක් අවයබෝධ 
යනොවිය. කුඩා කාලයේ ක්රිස්තු පල්ලියට මම ගිය 
නමුත් ආගම පිළිබඳව කිසදු බැඳීමක් මා තුළ 
යනොතිබුණි. මයේ පියා ඉස්ලාමයට ශවරය දැක් වූ 
නිසා, ඉස්ලාම් යනු කුමක්ද, මුස්ලිම් වරුන්යේ 
විශව්ාසය කුමක්ද යන කිසවක් යනොදැන, මා තුළද 
එවැනි හැඟීමක් පැවතුනු නමුත්, එයට යහේතුවක් යහෝ 
පදනමක් යහෝ යනොමැති විය. මයේ ජීවිත කාලයේ මම 
කිසදු මුස්ලිම්වරයයක් නුදුටු බව යමයින් කාටත් 
අනාවරණය යවයි. 

ත්රිත්වය යන සිංකල්පය  මට විශාල 
ප්රයහේලිකාවකි. 

මම ඉසල්ාම් ගැන, එහි ඉතිහාසය සහ එහි විශව්ාසය 
පිළිබඳව යසොයන්නට පටන් ගත්යතමි.  යමම අවදිය 
අන්තර් ජාලයේ ආරම්භක යුගය යි. ඉසල්ාමයේ මූලික 
විශව්ාසය සහ ඉතිහාසය ගැන අවයබෝධය ලබන්නට 
මුද්රණ සහ අන්තර් ජාල මාර්ගය උපයයෝගි කයළමි. 
මම එවකට යවොෂින්ටන් පළායත් වාසය කළ නමුත්, 
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එහි ජීවත් වන මුස්ලිම් සමාජය පිළිබඳව කිසවක් 
යනොදනිමි. එනිසා මුසල්ිම් කිසයවක් සමඟ කථා 
කිරීමට පවා මට අවස්ථාවක් යනොලැබුණි. ටික 
කලකින් මයේ බිරියට එිංගලන්තයට ස්ථාන 
මාරුවීමක් ලැබු යහේතුයවන් යම්වා සයල්ල යවනස ්
විය. 

එිංගලන්තයට යගොස් ටික කලක් මයේ අවධානය 
යවනත් යදසට හැරුණි. අලුත් සමාජයක, දීර්ඝ 
ඉතිහාසයක් සහිත රටක ජීවත් වීයම් වාසනායවන්, ඒ 
රයට් ඉතිහාසය ගැන අධයයනය කරමින්, යුයරෝපයේ 
සෑම රටකටම සිංචාරය කයළමි. මැද යපර දිග 
පලායත් විටින් විට සදු වන යද් නිසා එහි යද්ශපාලනය 
පිළිබඳව මයේ අවධානය යයොමු විය. එිංගලන්තය 
පැරණි කාලයේ සට මුසල්ිම් සමාජය සමඟ ඉතා සමීප 
ව ආශ්රය කළ නමුත් මම ජීවත් වූ පළායත් ඔවුන් 
කිසයවක් යනොවුහ. 

මම යදවන වරට ඉස්ලාමයේ විශ්වාසය, සිංකල්පය,  
සහ ඉතාහාසය පිළිබඳ ඉතා ගැඹුරින් අධයයනය 
කරන්නට පටන් ගත්යතමි. අල් කුර්ආනයද 
කියවන්නට පටන් ගත්යතමි. මා හැදී වැඩුනු දහම 
පිළිබඳ මා තුළ නැගු සැක හා ප්රශ්න වලට එක්තරා 
පිළිතුරු ලැයබන බව මට අවයබෝධ වුණි. යදවියන් 
වහන්යසේ ට දරුයවක් සටින බව පවසන විශව්ාසය මම 
කිසවියටක පිළිගත්යත් නැත. යපොත් පත් කියවා යගන 
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යන විට, යමම යද්ව පුත්ර යන විශ්වාසය නුගත් අශිෂට් 
මූලාශ්ර යයන් උපුටා ගන්නා ලද එකක් බව අවයබෝධ 

විය. සzයස්, ඕඩින් වැනි යුයරෝපයේ යබොයහෝ යදවි 
වරුන්ට දරුවන් සටියහ. 

යුයරෝපයේ ඕඩින් නම් යදවියා ගසක එල්ලී මරණයට 
පත් වූ බව ඔහුයේ අනුගාමිකයින් විශව්ාස කළහ. 
ක්රිස්තු බැතිමතුන් ද යේසුස් වහන්යසේ (අයල) 
කුරුසයේ එල්ලනු ලැබු බව විශව්ාස කරති. උතුරු 
යුයරෝපයට අයත් යමම පැරණි ආගයම් ඕඩින්යේ 
බැතිමතුන් ඕඩින්, ඔහුයේ පුත්ර යතෝර් සහ ඔහුයේ 
අනියම් ස්ත්රිය (consort) වන යෆේජා සමඟ සකස ්
කරගත් ත්රිත්වයක් ගැන විශව්ාස කළහ. ත්රිත්වය ගැන 
පවසන ක්රිසත්ු බැතිමතුන්, පැරණි නුගත් විශව්ාසයයන් 
එම අදහස උපුටා ගත් අතර, යදවියන් වහන්යසේ යගන් 
යමය සඳහා කිසදු සාධකයක් තිබුයේ නැත.  

මිනිසායේ මුල් පාපය නම් සිංකල්පය පිළිගැනීයම්දී 
මම දුෂ්කර තාවට නිතර මුහුණු දුන් තවත් කරුණකි. 
වසර දහස් ගණනකට යපර මරණයට පත් වූ 
යකයනකුයේ  පාපය සඳහා මා සහ මිනිසුන් සයලු 
යදනාටම  දඬුවම්  පවරන යදවියයක් මහත් 
අසාධාරණයක් සදු කරන බව සතුයවමි. යදවියයක් 
පිළිබඳව මා තුළ එක්තරා මතයක් යගොඩ නැගී තිබුණු 
නමුත්, යමවැනි අසාධාරණයක් සදු කරන යදවියයකු 
ගැන සතුටු යනොවුයයමි. යමවැනි ප්රශ්න වලට ක්රිසත්ු 
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බැතිමතුන් යවත සුදුසු පිළිතුරු යනොමැති බවද, ඔවුන් 
යවත පිළිතුරු තිබුයේ නම්, ඒවා යමවැනි සථ්ාවරය 
අසාධාරණ බව සනාථ කරන බවද සතුයවමි. 
යුයදව්වරුන්යේ දහම යදස යනත් යයොමු කළ විට, එම 
දහයමහි තවත් ප්රශ්න රාශියක් මා දුටුයවමි. අනිත් 
නබිවරුන් යකයරහි ඔවුන් දැක් වු ආකල්පය ඉතාමත් 
නින්දිතය. ඔවුන්යේ උතුම් නායකයින් ඉතාමත් පහත් 
පාප ක්රියාවන් ඉටු කළ බව ඔවුන්යේ ආගමික ග්රන්ථය 
යචෝදනා නගයි. එයහත්, යලොවට නායකත්වය 
දරන්නට යදවියන් වහන්යසේ විසන් යමවැනි 
පාපතරයන් යතොරා පත් කරනු ලැබු බව විශ්වාස 
කිරීමට මම යකයහත්ම සූදානම් නැත. ජුදා දහම 
යමවැනි විශව්ාසය මත යගොඩ නැගුයේ නම්, එහි දී 
යහ මග යසොයන්යන් යකයසේද?  

සයලු ප්රශ්න වලට ඉසල්ාමයේ පිළිතුරු තියබන බව 
අවසානයේ දැනුණි. ත්රිත්වය පිළිබඳ අසතය තුළින් හට 
ගත් අවුල ඉස්ලාමය පැහැදිලි කර දුන් අතර, යේසුස ්
වහන්යසේ  වක්තෘවරයයක් බවද යද්ව පුත්රයයකු 
යනොවන බවද ඉස්ලාම් තහවුරු කරයි. සයලු වක්තෘ 
වරුන්ට ගරු කළ ඉසල්ාම්, ඔවුන් සයලු යදනාම උතුම් 
මිනිසුන් බවද ඔවුන් සයලු යදනාට යදවියන් 
වහන්යසේයේ සාමය හා ආශීර්වාදය හිමි බව ද ප්රකාශ 
කරයි. මා තුළ සහ අනාගත මිනිස් සමාජයට පැන 
නගින ගැටලු හා ප්රශන්යන්ට, ඉස්ලාම් හි සහ එය 
අනුබල යදන සාරධර්මයය හි සාර්ථක පිළිතුරු 
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දුටුයවමි. දැන් මා ඉදිරියේ තියබන ප්රශ්නය, යම්ම 
ඉස්ලාමය මයේ ජීවිතයේ අනුගමනය කරන්යන් 
යකයසේද යන්නයි. 

මම කලින් සඳහන් කළ අයුරින්, මයේම සමාජ 
පසුබියමන් පැමිණි කාන්තාවක් හා මම විවාහ වී සටිමි. 
ඉස්ලාම් හා මැද යපරදිග රටවල යද්ශපාලනය 
පිළිබඳව අධයයනය ලබන්නට මම දක්වන උනන්දුව 
ගැන ඇයට කිසදු තැකීමක් නැත. මයේ ජිවිතය 
යවනස් කරගන්නට මට තියබන අවශයතාව නිසා අප 
යදයදනා අතර විශාල ගැටලුවක් සදු වන බව මට 
අවයබෝධ වුණි. මයේ බිරිය සමඟ විවාහ වී සටින තුරු 
මම යසොයා ගත් නවක ආගම අනුගමනය කිරීමට මට 
යනොහැකි වන තත්ත්වයක් අවසානයේ උදා වුණි.  
එනිසා අපි දික්කසාද වුයයමු. එිංගලන්තයයන් බැහැර 
යන්නට යපර, එහි මුණ ගැසු යලබනාන් ජාතික 
තරුණයයකු සමඟ මසජ්ිදයට යගොස් ෂහාදාව ප්රකාශ 
කයළමි. 

මයේ බිරිය හා දික්කසාද වීයමන් එිංගලන්තයයන් 
බැහැර වීමට මට සදුවිය. මයේ නව දහම පිළිබඳව තව 
තවත් ඉයගන ගැනීමට එහි යනොයයක් අවස්ථා තිබුණු 
යහේතුයවන්, එහි දිගින් දිගට ජීවත් වීමට මම ප්රිය 
කයළමි. යකයසේ යවතත්, යදවියන් වහන්යසේ ඔහු 
කැමති ආකාරයට මට යහපතක් සදු කරන බව දැන 
ගන්නට මට අවස්ථා ලැබුණි, අල්හම්දු ලිල්ලාහ්. 



 

13 

එිංගලන්තයයන් බැහැර වූ පසු, ඇමරිකානු රාජය 
යසේවයේ ඇලස්කා ප්රාන්තයේ රැකියාවක් මට ලැබුණි. 

ඇලස්කා ප්රාන්තයේ මුස්ලිම් සමාජයක් කිස තැනක 
දක්නට නැත. එහි ඉස්ලාමිය මධය සථ්ාන ඇන්කයර්ේ 
සහ යෆයාර් බෑන්ක්ස් නගර වල පිහිටා තිබුණු නිසා 
අන්තර් ජාලය සහ යවනත් මාර්ග වලින් ඉස්ලාම් 
පිළිබඳ ව කියවා, වැඩි විස්තර ලබා ගත්යතමි. 

විටින් විට යවොෂිිංටන් නගරයට රාජකාරිය සම්බන්ධ ව 
ගමන් කයළමි. එහි ජීවත් වන මුසල්ිම් සමාජයට අයත් 
කිහිප යදයනක් සමඟ මිතුරුකම් පැවැත්වුයයමි. යම් 
වන විට මම නැවත විවාහ වීම සම්බන්ධ ව කල්පනා 
කරන්නට පටන් ගත්යතමි. 

අති බල සම්පන්න අල්ලාහ් මා සඳහා  
යතොරා ගත්යත් අති උතුම් යද්ය. 

මම දික්කසාද වී වසර කිහිපයක් ගත වූ අතර, සැබෑ 
දහම සම්පූර්ණ කිරිමට එක් මාර්ගයක් විවාහ වීම බව 
මම දනිමි. පාරම්පරික මුසල්ිම් පසුබිමකින් පැමියණන 
යබොයහෝ මුසල්ිම්වරු, තම දියණියට ඇමරිකානු සුදු 
ජාතියට අයත්, නවක මුස්ලිම්වරයයකු ප්රිය යනොකරන 
බව සතු මම සත් කනස්සල්ලට පත් වුයයමි. යමයට 
අමතර ව තරුණ වියයහි මයේ ශරීරයේ මම යකොටා 
ගත් පච්ච රූපයද තිබුණු යහයින්, මුසල්ිම් කාන්තාවක් 
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සහ ඇයේ පවුයල් සාමාජිකයින් යසොයා ගන්නට හැකි 
යව්ද යැයි සැක කයළමි. 

මයේ නවක මිතුයරක්, විවාහයක් බලා 
යපොයරොත්තුයවන් සටින මුසල්ිම් යසොයහොයුරියක් ඔහු 
දන්නා බව ද, ඇයේ දුරකථන අිංකය යදන්න දැයි 
මයගන් විමසීය. මම ඇයට ඇමතුමත් ගත් නමුත්, ඇය 
එහි යනොසටි නිසා, පණිවුඩයක් දුන්යනමි. පසු දින මම 
යළි ඇයට ඇමතුමක් දුන්යනමි. අපි කථා කයළමු. 
පැය ගණන් කථා කයළමු. අයේ ඊ.යම්ල් ලිපිනයද 
හුවමාරු කරගත්යතමු. ඉන් පසු දින කිහිපයක් අපි 
යදයදනා පැය ගණනාවක් කථා කයළමු. මුල් දින තුන 
මම නිස යලස නිදා යනොගත් යහේතුයවන්, රාජකාරි 
යව්ලායව් අඩ නින්යද් වැඩ කයළමි. අපි යබොයහෝ 
යද්වල් පිළිබඳව, විවාහයක් සාර්ථක කර ගනු පිණිස 
අපි යදයදනා දැන ගත යුතු සයලු යතොරතුරු පිළිබඳව 
දීර්ඝ ව කථා කයළමු. 

අප යදයදනා අතර යබොයහෝ යද් පිළිබඳව 
එකඟත්වයක් තියබන බවද, එවායේ භූමිකාව දහම 
සහ යදවියන් වහන්යසේ  යවත අපි දක්වන බිය 
බැතිකම් බවද ආරම්භයේ සට මට පැහැදිලි වුණි. යමම 
කාන්තාව මට සුදුසු යකයනක් බව මම විශ්වාස 
කයළමි. ඇය ඉතාමත් බැතිමත් කාන්තාවක් වන 
අතර, දහම පිළිබඳව පමණක් යනොව ඇයේ මව් බස 
වන අරාබි භාෂාව ද මට උගන්වන හැකියාව ඇයට 
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තිබුණි. දුරකථනයයන් සහ ඊ යම්ල් මගින් මාස 
කිහිපයක් අපි සාකච්ඡා කයළමු. 

දුරකථනයයන් හා ඊ.යම්ල් මගින් අදහස් හුවමාරු 
කිරීම ඉතාමත් යහොඳයි, එයහත් අපි එකියනකා මුණ 
ගැසී අයේ සම්බන්ධකම තහවුරු කර ගත යුතු බව අපි 
යදයදනාම දැන සටයයමු. ආගම සහ යදවියන් 
වහන්යසේ මුල් කර යගන, සයලු යද් හලාල් යලස 
හරියාකාරයයන් සදු කළ යුතු යැයි අපි සතුයවමු. 
ඇයයේ පවුයල් අනුමැතිය සහිතව, එම වසයර් රමදාන් 
මාසයේ ඇය හමු වීමටද, ඉෆ්තාර් සහ රාත්රි ආහාරයට 
සහභාගි වන බවට ද අපි තීරණය කයළමු. යම් ගැන 
මා තුළ සුළු චකිතයක් හට ගත් නමුත්, එම හමුවීම  සදු 
විය යුතු යැයි සතුයවමි. යමයට යහේතුව නම්, යමම 
කාන්තාව මැද යපර දිග අරාබි ජාතිකයට අයත් 
යකයනක් වු අතර, ඇයේ යදමාපියන් යදයදනාම 
මක්කායව් උපන් අය යවති . යම් යහේතුයවන් මා හා 
මනමාලි සහ ඇයේ පවුයල් සාමාජිකයන් අතර, 
සිංස්කෘතික ගැටුම් මතු විය හැකි බවද බිය වූයයමි. 

යදවියන් යකයරහි විශ්වසය තබා, යමම උතුම් 
කාන්තාව සහ ඇයයේ තැති ගැන්වන ඥාතීන් මුණ 
ගැසීමට මම පිටත් වුයේ සැක සහිතවයි.  යවොෂිිංටන් 
ගුවන් යතොටුයපොළට හිර බැස යන යමොයහොයත් පා 
තැබුයවමි. මයේ යපොදිය රැයගන යටක්සයේ මයේ 
වාරය ලැයබන තුරු බලා සටියයමි. මට ලැබු 
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ටැක්සයේ රියදුරු රතු සහ සුදු යකොටු සහිත ගුත්රා නම් 
අරාබි හිස් වැසුමකින් ආවරණය කර සටියේය. මම 
ටැක්සයට යගොඩ වූ විගස “අස්සලාමු අයලයිකුම්” 
යනුයවන් ඔහුට සුබ පැතු විට, ඔහුද එයට පිළිතුරු 
දුන්යන්ය. හිර බැසු විගස, ඔහු රට ඉඳි යගඩියකින් 
උපවාසය අවසන් කර, මම උපවාසයේ සටිනවා දැයි 
විමසුයව්ය. “ඔව්” යනුයවන් මම පැවසු විට, ඔහු තම 
අයත් තියබන ඉඳු යගඩියක් මට දුන්යන්ය. යමම කුලි 
රථයේ රියදුරු සයහෝදරයා ඇෆ්ගනිසථ්ාන් 
ජාතිකයයක් බව දැන ගත් මම  යමය සුබ ලකුණක් 
යැයි සතුයවමි. 

මයේ ගමන් මල්ල යහෝටලයක තබා, රමදාන් මාසයේ 
සාම්ප්රදායික තෑගි වන රට ඉඳි සහ සුවඳ භාේඩ 
රැයගන ඇයයේ නිවසට ගියයමි. ටැක්සයයන් බැස, 
එම නිවයසේ ප්රධාන යදොරටුව යවත “බිසම්ිල්ලාහ“් යැයි 
පවසා පා තබත විට අල්ලාහ් මට සුදුසු යදයක් සලස ්
වන බව විශව්ාස කයළමි. ඇය මට කැමති විය හැකි 
නමුත් ඇයේ පවුයල් අය මට අකැමැති යවයි; පවුයල් 
අය අනුමත කළ හැකි නමුත් ඇය මට කැමති නැති 
යවයි; ඒ සයලු යදනාම මට කැමති විය හැකි නමුත් 
මම ඒ අයට කැමති වුයේ නැත්නම්? වාහනයයන් බැස 
යදොරටුව දක්වා අඩි විසස්ක් පමණ දුර ඇවිද ගිය විට 
යමවැනි යනොයයක් ප්රශ්න මා තුළ හට ගත්යත්ය. 
අවසානයේ නිවයසේ සීනුව නාද කයළමි. 
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විශාල පිරිසක් නිවස තුළ යදොරටුව අසල සටිනු 
දුටුයවමි. පවුයල් යඡයෂඨ් අය,  මා හා සමාන වසසැති 
අය, යසොයුරියන්, පුතුන්, දූ වරුන් සහ පවුයල් මිතුරන් 
වැනි යබොයහෝ අය සටියහ. ඉතා උණුසුම් යලස මා 
පිළිගත් සයලු යදනාම නිවස තුළට පැමියණන යලස 
ඇරයුම් කළහ. නිවසට ඇතුළු වු පසු පාවහන් ඉවත් 
කර, මා සඳහා සකස් කර තිබුණු ආහාර යම්සයට 
පවුයල් සාමාජිකයන් සමඟ වාඩි වන යලස ආරාධනා 
කළහ. අල්හම්දු ලිල්ලාහ්, මට කලබල වීමට කිසදු 
යහේතුවක් යනොතිබුණි. දුටු විගස අපි සයලු යදනාම 
එකියකනා ප්රිය කයළමු. රාත්රි ආහාර ගනිමින් කථා 
කරන විට, එම කාරුණික කාන්තාව සහ මා අතර 
වැදගත් සමීපකමක් මට දැනුණි. 

එම වසර ජනවාරි මස යවොෂිිංටන් නුවරට මම යළි 
පැමිණ, මිතුරන් හා පවුයල් ඥාතීන් ඉදිරියේ විවාහ 
වුයයමු. මධු සමය අවසන් වූ පසු මයේ රැකියාව සඳහා 
අලස්කා ප්රාන්තයට ගියයමි. එහි මයේ රාජකාරිය 
අයප්රේල් මස අවසන් වු පසු,  යවොෂිිංටන් නුවර එම 
ආයතනයේ යවනත් අිංශයකට මාරුවක් ලැබුයවමි. 
දැන් වසර යදකකට වැඩි කාලයක් මම යමහි යසේවය 
කරමි. 

සුබ්හානල්ලාහ.් යදවියන් වහන්යසේයේ ක්රියා යකතරම් 
විසම්ය ජනකද! යද්ව විශ්වාසය විරහිත, ද්යව්ෂයයන් 
පිරුණු නිවසකින් තමා යවතට යදවියන් වහන්යසේ මා 
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රැයගන ආයව්ය. මයේ කුඩා වියේ නිවයස හි අල්ලාහ ්
යගන් මම ඈත්ව සටි බව පැවසය හැකිද? නමුත් එය 
සතයයක් යනොයව්. අල්ලාහ් මා ගැන නිතර 
යසවිල්ලන් සට, ඇතැම් අයහපත් හා අනතුරු දායක 
අවස්ථා වලින් මා ආරක්ෂා කර, අද ඔබ ඉදිරියේ 
මුස්ලිම් බවට පත් කර ඇත. 

“යම් යුගයේ ප්රාතිහාර්යයන් සදු යනොවන බව මිනිසුන් 
පවසති. එයහත් මයේ ජිවිත කථාව එම තර්කය බිඳ 
දමන බව මට තරයේ කිව හැක.” 

 


