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පාලිසි්නතාද කස තිබී් විවා යට එක්වමින ජනාධිපති ගරු
මෛතරප
ී ාස සිරිසන ෛිතිතෛ
ා ා කළ කථාව.
් සිදුවීෛ සිදු වූ අපරස 21 ා, කවුරුත නනා පරි ි එය ෛා ිඩි විදචනයට සක් වූ කරුණක්
බවට පතවුනා. අපරස 21 ෛා සිිංගපපූරුද සිටින විටයි උ 10 ට පෛණ ් සිදුවීෛ පිළිබඳව
ෛට වාලිතා වුන. ඒ අවසථාද ෛ ෛා කසපනා කළ ෛට ඇතිවඡච ිඩි තිති ගිනෛ සෛඟ
ිඩි ද නාවක් සෛඟ ් සිදුවීෛ කස සිදුවුනා
කියන කාරණය. ඒ වනවිට තරු්
ගිනීෛට පුෆවන කෛක් තිබුන නිහි එකවරෛ ජාතයනතර තරසතවා වයාපාරයක් ස්බනීවී
් සිදුවීෛ සිදුවුනයි කියසා. ඒ වගෛ උ 10 ට පෛණ ෛට ් සිදුවීෛ ිනගනනට සිබුණු
විට එ ින හවස 12.00 ට පෛණ ෛා අසළ සිටි ෛාග ශ්රී සාිංකික මිතරයක් සෛාජ ව්  අවවිවස
පළ වූ සිපියක් ඔහුග ජිංගෛ දුරකථනයන ෛට පනනුවා. ඒ සිපිය දුටුවිට ෛා කසපනා කළා
් සිදුවීෛ පිළිබඳව. එසන් ් සිදුවීෛ ඊට පර ආරක්ෂක අිංශවසට වාලිතා වී තිබන බව
ඒ සිපියන පනී ගියා. ෛා ඒ ෛාහාතෛ තෛයි තීරණය කළ ් සි ධියට වගකිවයුතතන
කවු , ් ස්බනීයන වහා සායා බිසිය යුතායි කියන කාරණය, ඒ වගෛ ඒ සඳහා
ජනාධිපති පරීක්ෂණ කාමිෂන ෛණ්වසයක්, පරීක්ෂණ ෛණ්වසයක් පත කිරීෛට.
ෛෛ සිංකාවට ඒෛට පර සිිංගපපූරුද සිටෛ ජනාධිපති සක් උ ය සනවිරතන ෛහතතට
කතා කරසා කිවුවා, ෛනන ් අයගන ් පරීක්ෂණ ෛණ්වසය වහාෛ පත කරනන, හට
උ ඒ අයට පතවී් සිපි  නන කියසා. ඊට පිය කිහිපයකට පසු ෛෛ ිවයිනට ඒෛට
පිටතවුනා. 22 ා උ ජාතික ආරක්ෂක ෛණ්වසය උ 9 ට රැසවුන, ජාතික ආරක්ෂක
ෛණ්වසය රැසවීෛට කසින ් විශෂ පරීක්ෂණ ෛණ්වසයට ශරෂධාධිකරණ විනිසුරු විත්ත
ෛසසගාව ෛහතා පරෛුවව ඊට සුදුසු පු ගසයින ති නක් පතකළා. හිටපු පාසිසපති එන.ක්.
ඉසිංගකෝන ෛහතාත, ශ්රී සිංකා පරිපාසන සවය අවිංක ක්ෂ විනයගරුක නිසීාරියක් වූ
ජයෛානන ෛහතාත ෛා ් පරීක්ෂණ ෛණ්වසයට පතකළා. ඉනපසුව තෛයි එ ා ආරක්ෂක
ෛණ්වසය අපි රැසවුන. ආරක්ෂක ෛණ්වසය රැසවසා අපි ලිඝ වශයන ් ස්බනීයන
කරුණු සාකඡඡා කළා. ඒ වගෛ ඒ අවසථාද ගතයුතා පියවර වගෛ ෛෛ සිිංගපපූරුද සිට
ෛය ිනගත වහාෛ එහ සිට කථා කරසා ආරක්ෂක අිංශ පරීානීනට ඒ වගෛ අගෛිතිතාෛාට
් පිළිබඳ කළ යුතා පරීක්ෂණ. කළයුතා කාලියයන පිළිබඳව උප ස දුනනා. ෛහි පරීාන
වශයනෛ ෛෛ කියනනට ඕන ගතවූ ින 10 ක කාස සීෛාව තාළ ් සි ධිය ස්බනීවත,
නිවත ෛවිනි සිදුවීෛක් වීෛ වළක්වා ගිනීෛ සඳහාත, මීට වගකිවයුතතන සවීෛ සඳහාත
ගතහිකි, ගතයුතා සෑෛ පියවරක්ෛ ගරු සභාපතිතාෛනි ් වනවිට ෛෛ අරගන තිබනවා.
අපරස ෛාස 24 වන ා ෛෛ සියලුෛ තානාපතිවරු කිඳදවා. රටවස 53 ක තානාපතිවරු
ඇවිසසා හිටියා. ඒ අයට පිහි ිසි කළා සිදුවී් තතතවය සහ රජය ගනනාවු පියවර
පිළිබඳව. ඒ වගෛ අපරස 24 ා, රාතරි 9 ට, කාළඹ ිසතරික්කය පාසිස සථානාධිපතිවරු
ඇතාෆ ඉහළ නිසීාරීන සියලු  නා රෑ 9 ට කිඳවසා පිය  කක පෛණ සාකඡඡාවක්
පවතවසා ආරක්ෂක විධිවිීාන ස්බනීයන ඔවුනට උප ස දුනනා. අපරස 25 වනි ා ්
ගරු සභාව නියෝජනය කරන සියලුෛ  ශපාසන පක්ෂත ් ගරු සභාවට අයත නිති
එහත සභාව නියෝජනය කරන පිළිගත හිකි  ශපාසන පක්ෂවස නායකයිනගන සෛනවිත
සලිව පාක්ෂික  ශපාසන සෛුෆවක් ෛෛ කිඳදවා. ෛෛ ආරාීනා කළ සියලුෛ  ශපාසන
පක්ෂ ඊට සහභාගි වුණා.
ෛෛ ඒ පිළිබඳව ් ගරු සභාව නියෝජනය කරන සියලු  ශපාසන පක්ෂ නායකයිනටත
පිමිණි සියලු නාටත ෛග ගෞරවනීය සතාතිය පු
කරනවා. බාහෝ යෝජනා
විදචන,චෝ නා ඒවා ඉතාෛ ිඩි සිංයෛයකින හා විනයකින එහි ි සාකඡඡාවට සක්වුනා. ෛෛ
ඉතාෛ වි ගතකාට සසකනවා ඒ සලිව පාක්ෂික සෛුෆව. එ ාෛ අපරස 25 ා සවස, සලිව
ආගමික නායකයින. බෞ ී , හිනදු, ඉසසා්, ක්රිසතියානි, ඒ සෑෛ කනක්ෛ කිඳවසා සලිව
ආගමික නායකයින සෛඟ පවතින තතතවය පිහි ිසි කරසා උනවහනසසාග උප ස සහ
අනුශාසනා අවවා සබාගන විශෂයනෛ ආරක්ෂක පරතිසිංවිීාන සඳහා ඒ කටයුතාත ෛා
ෛුස කර ගතතා. සලිව පාක්ෂික සෛුෆද ි  ශපාසන පක්ෂ නායකයින කිය බාහෝ  වස
අප ආරක්ෂක ෛණ්වස සාකඡඡාවට සක් කරනු සිබුවා.
අපරස 26 ා, රාජය හා පෞ ගසික ෛාීය පරීානීන සෛඟ ෛෛ හෛුවකට එක් වුනා. ඒ අයට
තිබන තතතවය පිහි ිසි කළා වගෛ ෛවිනි අවසථාවක විශෂයනෛ හ ිසි නීති බසතස

තරසතවා ය ෛලි නය කිරීෛ සඳහා ගිසට් කරපු අවසථාවක, රට් පවතින තතතවයන සෛඟ
ෛාීයය වගීමෛ සහ ෛාීයය ස ාචාරය පිළිබඳව විශෂයන ෛෛ ඔවුනට කරුණු පිහි ිසි
කරනු සිබුවා. අපරස 29 ා ් සි ධිය නිසා විශාස බරපතළ ආලිදක අසාභයකට සහ විපතට
පතවඡච සිංචාරක වයාපාරයට බසපාන, හෝටස හිමියන සිංචාරක ෛණ්වසය, ඒ වගෛ ෛු ස
අෛාතයාිංශය වග ආයතන ් සියසස කිඳවසා. සිංචාරක වයාපාරය නිවත ගාව ගිනීෛ
සහ සිංචාරක වයාපාරය සිටින වයාපාරකයිනග දුක් ගිනවිසි පිළිබඳව අපි සාකඡඡා කළා.
සිංචාරක වයාපාරයට ියයුතා සහන, ඔවුනග බිිංකා ණය කස ිමීෛ, සවකයිනට විටුප
ගවීෛට නාහිකියාවක් තියනවන් ඒ ගින රජයන ය් අනුගරහයක් ික්වීෛ, ් කරුණු
තීනදු තීරණ අපි සාකඡඡා කරසා ය් එකඟතවයනට එළඹුණා. ඒ වගෛ ෛියි 2 ා ෛෛ පළාත
නවයෛ ආණ්වුකාරවරු නව නා කිඳදවා. ආණ්වුකාරවරු නව නා කිඳවසා තෛාග
පළාත, හෛු ාව, පාසිසිය, රාජය නිසීාරින සෛඟ ෛවිනි අවසථාවක කටයුතා කිරී්
තතතවය, ගතයුතා ක්රියා ෛාලිග ෛෛ ඒ අයට පිහි ිසි කළා.
විශෂයනෛ පාසස විවූත කිරීෛන පසුව, පාසසවස ආරක්ෂාව පිළිබඳව තෛාග පර ශය
පාදු ෛහජන සථාන රෝහස, බස නිවතා්පාළවස,දු්රිය සථාන, ්වාය ආරක්ෂාව
පිළිබඳව, පරා ශීය ආරක්ෂක නිසීාරින සෛඟ කටයුතා කිරී් වි ගතකෛ ආණ්වුකාරවරු
නව නා සෛඟ සාකඡඡා කරසා, ඔවුනට ඒ පිළිබඳව උප ස සබාදුනනා. ඒත එක්කෛ ෛියි
 වනි ා විපක්ෂනායක ෛහින රාජපක්ෂ ෛිතිතාෛා හිටපු ආරක්ෂක පරීානීන සෛග ෛාව
හෛුවසා ආරක්ෂක තතතවයට අ ාළ ව සිසකිසසට ගතයුතා හිටපු ආරක්ෂක පරීානීන සකස
කළ වාලිතාවක් ෛා වත භර දුනනා. ඒ වාලිතාව ඉන පසු පිවති ආරක්ෂක ෛණ්වස රැසවී්
ෛා වතෛන ආරක්ෂක සක් වරයාට භාර
එහි තිබන කරුණුත සිසකිසසට ගන
ආරක්ෂක පරතිසිංවිීාන කටයුතා වග ෛ ආරක්ෂක අිංශවස කාලියයන වවා විධිෛත කිරීෛ
ස්බනීයන උප ස  නු සිබුවා. ඒ වග ෛ ෛියි හය විනි ා ෛෛ වයාපාරික ක්ෂතරය
පරෛුවයින වන වාණිජ ෛණ්වස නියෝත්තයන කිඳවසා වයාපාරිකයින සෛග සාකඡඡා කරසා
රජය පිතතන ඔවුනට ිය හිකි සහන පිළිබ සාකඡඡා පවතවනු සිබුවා.
ඒ වගෛ ෛෛ පිහි ිසිව කිව යුතායි ජාතික ආරක්ෂක ෛණ්වසය රැසවී් ෛා තනිව පිවිතවූ
රැසවීෛක් නවයි. අගෛිතිතාෛා, කිබිනට් ෛණ්වසය ඒ වගෛ විපක්ෂය ෛනතරීවරුනටත ෛා
ආරක්ෂක ෛණ්වස රැසවීෛට ආරාීනා කළා.
එසෛ විශෂයන ආරක්ෂක ෛණ්වස රැසවීෛට කිඳවිය යුතා බව හිඟාණු විශෂ පු ගසයිනට
ෛෛ එයට ආරාීනා කළා. ඒ අනුව පසුගිය ිනක අති උතා් ෛිසක් රිංත්ත කා ිනසතාෛා ෛෛ
ආරක්ෂක ෛණ්වස රැසවීෛට සහභාගි කරවා ගතතා. එතාෛා එයට සහභාගි වී එතාෛනග
අ හස ඉ ිරිපත කළා. ඒ වගෛ ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ වි වතාන විටින විට ෛෛ ්
රැසවීෛට කිඳවා අ හස ඉ ිරිපත කිරීෛට ඉව සසසා තිබනවා. එයින ආරක්ෂක ෛණ්වසය
වුහය ෛා වනස කාට තිබනවා. ඒ නිසා ආරක්ෂක ෛණ්වසය පුෆස හා ශක්තිෛත වුහයක්
ඔසස ඉතා ශක්තිෛත ව ක්රියාතෛක වන බව ෛා කියනන කිෛතියි.
ඒ වගෛ ආරක්ෂක අෛාතයාිංශය පරීාන තනතාරු ෛා වනස කළා. ඒ වග ෛ ආරක්ෂක
හෛු ාවස ය් ය් අිංශවස වනසක් කළා. ් වන විට රටපුරා කළ යුතා විටසී්, ආරක්ෂක
ෛහයු්, සෝ ිසිකිරී් සහ අනකාත ආරක්ෂක විධි විීාන වනුවන ආරක්ෂක ෛාණ්වසික
පරීානී, ආරක්ෂක සක්, තරිවිී හෛු ාපතිවරුනට අෛතරව පරීාන ෛහයු් ෛීයසථානයක්
ඇති කරසා ්ජලි ජනරාස සතයා සියනග ෛහතා පතකළා. ් ඇතිවූ ේ වාචකයත සෛග
ජනතාව තාළ ඇතිවූ බිය සික සහ අවිශවාසය දුරු කිරීෛ සඳහා වගෛ ් තරසතවා න
අසසා ගිනීෛ සඳහා අපග ආරක්ෂක හෛු ා ඉතා සාලිථක ෛහයු් ියත කාට ඇති බව
ෛට පරකාශ කළ හිකියි. ඒ අනුව තරසතවා න විශාස පිරිසක් අතඅවිංගාවට ගිනීෛටත, ඔවුනග
අවි ආයුී පුපුරණ ද්රවය වගෛ ඔවුන පාවිඡජ කිරීෛට සිකස ඇඳු් විශාස පරෛාණයක් සායා
ගිනීෛටත පාසීසිය, ආරක්ෂක අිංශ සහ ආරක්ෂක බු ධි අිංශ සෛත වී තිබනවා. ඒ අනුව
ආරක්ෂක තතතවය පිළිබඳ සතාටු විය හිකි ඉතාෛ සාලිථක සථානයක අ රට තිබන බව
කිව හිකියි.
් ඇතිවූ තතතවය පිළිබඳ කවර විදචන එසස වුවත එෛ විදචනවස ඇති හිසකෛ
බාසබව අපි හඳුනනවා. ෛවිනි පරශනයක් ඇතිවූ විට ඒ ගින විදචන ඉ ිරිපත කරනනා
ෛවිනි පරශන පිළිබඳ ය් අවබෝීයක් ඇතිව එෛ විදචන ඉ ිරිපත කිරී් අවශයතාවය අප
පිළි ගත යුතායි. පසුගිය ිනක සිංකාවට පිමිණි එිංගසනතය ආරක්ෂක සහ ආලිදක අපරාී

පිළිබඳ ඇෛතිවරයා ෛා හෛුවී කතාව ආර්භ කළ ෛ ජනාධිපතිතාෛනි, ් පරශනය සිංකාද
පරශනයක් නාවයි, ෛය සෝකය පරශනයක් බව ඔබ ඔ්  රට් ජනතාවට කියනන කියසයි.
් පරශනය ගින අසාීාරණ සස විදචනය කරන අය ් පරශනය පසුබිෛ සහ ජාතයනතර
තරසතවා සිංවිීානවස ක්රියාකාරීතවය ගින ඉතාෛ අනවබෝීයන කතා කරන බවයි ෛට
පනනන. බෞ ී ලිශනය පිහි ිසි කරන හතාඵසවා ය අනුව කසපනා කළත ය්
පරශනයක් ඇතිවීෛට බසපෑ හතාව, එහි පරතිඵසය ගින අපි සිසකිසසට ගත යුතා වනවා.
් වන විට ආරක්ෂක හෛු ා ඉතා සාලිථක සස ෛහයු් ියත කර රට් ජනතාවට ය්
සෑහීෛකට පතවිය හිකි, සතාටු ායක තතතවයකට රට ගන විත ඇති බව හූ සාක්ෂියට
එකඟව ය් උගත කෛක් ඇති බු ධියක් ඇති අයක් පිළිගනනා බව ෛට විශවාසයි. පරීාන
වශයනෛ සිකකරුවන සහ අනකාත බවු භාණ්ව විශාස වශයන ් වන විට අතඅවිංගාවට
ගන තිබනවා. ෛෛ අතඅවිංගාවට ගන තිබන පිරිසගන 12 නක් පෛණ ඉතාෛත පරබස
තරසතවා ින, අපග ආරක්ෂක අිංශ විසින බවු භාණ්ව විශාස පරෛාණයක් සයාගන තිබනවා.
් අතලි ් තරසත වයාපාරයට ස්බනී අයග ස හවුස 13ක් සායාගන ආරක්ෂක
අිංශ භාරය තිබනවා. තරසතවා ිනග බිිංකා ගිණු් 41ක් සායාගන තිබනවා. ඒ බිිංකා
ගිණු්වස බිිංකා කටයුතා තහන් කර තිබනවා. ් තරසතවා යට ස්බනීව
ිනට
සායාගන තිබන සෑෛ කනකාගෛ බිිංකා ගිණු්, නිවාස,  පළ, වතක් සියසසෛ
රාජසනතක කිරීෛට ් වන විට කටයුතා කර අවසන කියන එකත පරකාශ කරනන ඕන.
ඒ වගෛ ් තරසතවා වයාපාරයට සුෆ වශයන උ ද කළ අයට, අපරස 21 වන ා තරසත
පරහාරයට උ ද කළ අයට ් තරසතවා වයාපාරය විසින එක් අයකාට රුපියස සක්ෂ 20
බිගින ගවී් කරසා තිබනවා, ඒ ෛු ස අපි ිනට සායාගන තිබනවා, එයින රුපියස
මිසියන 18 ක් එසස හෛු වී තිබනවා. තරසතවා ිනට අයත වාහන 15ක් අපි අතඅවිංගාවට
අරගන තිබනවා, යතාරු පි ි 04ක් අතඅවිංගාවට ගන තිබනවා, ඒ වගෛ ්
තතතවයනවස ෛෛ කියනන ඕන, ් අතඅවිංගාවට ගිනී්, වගඋතතරකරුවන, සිකකරුවන,
තරසතවා ින වගෛ වතක්,  පළ ් සියසස සෛග කරන පරික්ෂණ කටයුතා ඉතාෛ
සාලිථක තිනකයි තිබනන.
් සි ධිය ස්බනීයන කරන විවිී විගරහවස ි ් ජාතයනතර තරසතවා ි වයාපාරය
සවභාවය පසුබි් පිළිබඳ ය් පරෛාණයකට හෝ කතා කිරීෛ අවශය වනවා. සිපති්බලි 11
බිනසාවන අසකයිවා සිංවිීානය ඇෛරිකාද නිදයෝලික්වසට පහරදුන වසාද ඒ සුෆ
ෛාහාතකින 2700කට විඩි පිරිසක් ඒ සථානය මිය ගියා. ඇෛරිකාවට තවෛ පුෆවනකෛක්
නිහි එතන ි මිය ගිය සිංවයාව හරියටෛ කාතක්
කියස කියනන. ඒ අවසථාද
ඇෛරිකාද ආරක්ෂක ෛසසථානය වන පනටගනයට බෝ්බ ි්ෛා. සෝකය ආරක්ෂක
කටයුතා පිළිබඳව ජාතික වශයන වගෛ ජාතයනතර වශයන අධි තාක්ෂණය, බසවත
ශක්තිය සියලු ස්පත තිබන ඇෛරිකාවට පුෆවනකෛක් සිබිසා තිබුණ් නිහි එය වළක්ව
ගනන.
් අපරස 21 තරසතවා වයාපාරය, සෝකය පරබස රටවස සියසසටෛ පහර
තිබන බව ්
ගරු සභාද සෑෛ කනක්ෛ නනවා. ඇෛරිකාව , රුසියාව , එිංගසනතය , යුරෝපය
රටවසින තානන,  කකට ඕසටසියාව, කිනවාව, ෛිසසියාව, රුසියාව, ඉනදුනිසියාව,
ඉන ියාවට අවසථා ගණනාවක
ඔවුන පහර දුනනා. ඒ කිසිෛ රටක කනකාට පුෆවනකෛක්
සිබුණ් නිහි ඒවා වළක්වා ගනන. යුරෝපය ඇතාෆ බාහෝ බසවත රටවස ඒ පහර ්වසින
පසුව කළ ෛෛ තරසතවා වයාපරවස ෛසසථාන සායා ගාස පහර ෛයි. එහි එක්
අවසථාවක් තෛයි සිරියාව. ඔවුනග පරීාන පුහුණු කඳවුර සිරියාව සස හඳුනාගත නිසා
විශාස වශයන පහර දුනනා. ් තරසතවා වයාපාරය විනාශ කරනන විඩිපුරෛ පරහාර එසස
කරසා ඔවුන ෛසස කිරී් පරෛුව කාලියය කරසා තිබනන රුසියාව. ජනාධිපති පුටින. ඔහු
තෛයි ් තරසතවා ය විනාශ කිරී් පරෛුව කාලියය ඉටුකරසා තිබනන. යුරෝපය, ඇෛරිකාව,
බටහිර රටවස ෛෛ තරසතවා ින විනාශ කිරීෛ සඳහා විශාස වශයන කටයුතා කර තිබනවා.
ඒ වගෛ ෛහි ෛසික වශයන ෛෛ සඳහන කරනන ඕන, අප ඇති් අයට අෛතක වසා
තිබනවා අපි අවුරුදු 30ක් බෝ්බත එක්ක ජීවත වූ පිරිසක් කියසා. සෛහර අය අපරස 21
සි ධිය ගින කථා කරනන සිංකාද පළෛු වතාවට බෝ්බ පිපිරීෛක් සිදු වුණා වග. ඒ නිසා
තෛනග බු ධිය, ිනුෛ අවබෝීය සෛඟ ් රට් අතීතයත, අනතලිජාතික  ශපාසනයත,
ජාතයනතර තරසතවා යත ් කියන කරුණු සිසකිසසට ගිනීෛ ෛවිනි කාලියයක
ඉතා
වි ගත වනවා. ් පිළිබඳව කතා කරනකාට ෛෛ ෛතක් කරනන ඕන ් රට් 06 වන

ජනාධිපතිවරයා ෛෛ කියසා ඔබ නනවා. ෛට කසින හිටපු ජනාධිපතිවරු පස  නාගෛ කාස
බෝ්බ පිපුරුවා. ේ.ආලි. ජයවලිීන ජනාධිපතිතාෛාග ඉඳසා අනිත පස  නාගෛ කාස
බෝ්බ පිපිරුවා. නෛුත ඒක බාහෝ අයට අෛතක වසා කතා කරනවා.
ඒ නිසා ්  ශපාසන යථාලිථය, ඒ වගෛ යු ීයට පසුබි් වූ කාලියයන ්වා පිළිබඳව අප
ඉතාෛත වගීමෛකින කටයුතා කිරීෛ අවශය වනවා. අපි ගෝසීය තරසතවා ය පිළිබඳව කතා
කරන විට ෛසික වශයන තරු්ගත යුතා වනවා ෛය සිංකාද පරශනයක් නාව, සෝකය
පරශනයක් බව. ෛය ජාතයනතර පරශනයක්, ්ක් ෛසසථානයක් සිංකාද නිහි. අ ්
සි ධියත සෛඟ ඔබට ෛතක ඇති, අපරස 21 ් සිදුවීෛ සිදුවසා වස  කකට පසස අපරස
23වන ා ් තරසතවා ි වයාපාරය නායකයන සෝකය කාහ හරි තිනක ඉඳසා පරකාශයක්
කළා සිංකාද ් පිපිරී්වස වගීමෛ ඔවුන ගනනවා කියසා. ඒ වගෛ සෛනතාලි නිගනහිර
පර ශය ඇති වූ ගිටු් සහ පිපිරී්වසින පසුව අවුරුදු 04කට කසින ෛරසා ි්ෛා කියසා
සෝකය බසවතාන සියලු නා පිළිඅරගන සිටි ් තරසතවා වයාපාරය නායකයා නිගිටසා
එළියට ඇවිසසා කිදවා, සිංකාද පරහාරය වගීමෛ ඒ අය ගනනවා කියසා. ඒ නිසා ්
තතතවය කතර් බරපතළ කියන කාරණය අප අවබෝී කරගත යුතත ඇයි, ඇෛරිකාද
වානසඞ් ටු්ප, රුසියාද පුටින, එිංගසනතය තලිසා ්, ් හිෛ කනක්ෛ හිතාගන
හිටියා ින අවුරුදු 04කට කසින ් තරසතවා ි නායකයා මිය ගියා කියසා.
ඔවුනග බු ධි අිංශ. ඔවුනග ආරක්ෂක අිංශ අපට වවා කතර් ියුණු තාක්ෂණයත සෛග
ඒකාබ ී කියසා ඔබ අප නනවා. නෛුත ් නායකයා අවුරුදු 04කට පසස නිගිට්ටහෛ ඒ
අය පුදුෛයට පත වුණා. ් ිනවස ිවයිනට පිමිණ සිටින අප මිතර රටවස 08 ක පෛණ
ජාතයනතර තරසතවා ය ෛලි නය කිරී් බු ධි විශෂයයන ඒ සියලු නා ෛාව හෛු වුණා.
එහි ෛට පනී ගිය කාරණයක් තෛයි අපි නද ඔවුන සාකා තිතිගිනීෛකට පතවසා
තිබනවා අවුරුදු 04කට පර මිය ගියා කියපු ් නායකයා එළියට ඒෛ පිළිබඳව. එය ඔවුනට
සාකා පරශනයක් වසා තිබනවා, ් පු ගසයා කාහාෛ ජීවත වසා ඉනන කියසා.
එතකාට ෛවිනි තතතවයන පිළිබඳ අප සිසකිසසට ගිනීෛ ඉතාෛත අවශය වනවා. ගරු
සභාපතිතාෛනි, නායකාත අවිදකි තතතවයන තාළ වුව
් ජාතයනතර තරසතවා ය
පිළිබඳව ් ින 10 තාළ කියවීෛන සබාගත ිනුෛ සෛඟ ජාතයනතර තරසතවා ය, ් අපරස
21 තරසත වයාපාරය කාෛන ආකාරයන
යනන පිළිබඳ සබාගත සුෆ ිනුෛන ෛා කියනන
ඕන ් තරසතවා ය අකාරු  ක ෛෛ පාවිඡජ කරනන නිහි. ෛාක සෝකය කිසිෛ රාජය
නායකයක්, ් අකාරු  ක පාවිඡජ කරනන නිහි. ් අකාරු  ක හෝ අකාරු හතර
පාවිඡජ කිරීෛ තාළ ඔවුනග තරසතවා ි වයාපාරය අනිය් සස පිළිගනනා එකක් බව පනනු්
කරනවා.
ඇෛරිකාද හිටපු ජනාධිපති බිරැක් ඔබාෛා කළ පරකාශයක් ෛෛ කියදවා ,කිසි විටකත ්
අකාරු  ක හෝ අකාරු හතර සෝකය කිසිඳු රාජය නායකයක් පාවිඡජ නාකළ යුතායි. එස
පාවිඡජ කිරීෛන ඔවුන බසාපාරාතතා වන ඔවුනග රාජයය පිළිගිනීෛක් බවට පතවනවා,
කියසා . ඒ නිසා ෛෛත ෛග ් කතාද කිසි තිනක ඒ අකාරු  ක හෝ අකාරු හතර පාවිඡජ
නාකළ බව ඔබට පිහි ිසි ඇති. ් වයාපාරය පිළිබඳ කියිවී්
ෛෛ සබාගත තාරතාරු,
ඒ වගෛ පිටසතරන පිමිණි බු ධි විශෂයයන සෛඟ සාකඡඡා කිරී්
ඔවුන ෛට පිවස
කාරණයක් තෛයි ් වයාපාරය ඉසක්ක කරනන කාෛන අය කියන කාරණාව.
ෛෛ තරසතවා වයාපාරය බටහිර ජනතනයට විරු ීව ගාවනිගාණු වයාපාරයක්. බටහිර
ජනතනයට විරු ීව ගාවනිගාණු වයාපාරයක ෛසික ඉසක්කය කිතාණු හෛට විරු ීව,
කාරුසයට විරු ීව සටන කිරීෛ. ෛහි සඳහන කරන කාරණයක් තෛයි ඔවුන ඉසක්ක
කරනවා, ඔවුනග විනාශ කිරී්වස එක් පිතතකින ඇෛරිකා එක්සත ජනප පුරවිසියන,
ඊළඟට  වන කාරණය අපි බාහෝ විට කතා කරන සුදු හෛ තිබන අය, සුදු ජාතිකයන
ඔවුනග පරීාන ඉසක්කයක්. ඊළඟට කිතාණු ජනතාව ඊළඟ ඉසක්කය. විශෂයන බටහිර
ජනතනයට විරු ීව ඔවුනග ලිශනය
් උනෛා යන පළන අය උතා් කාරුසයට
විරු ීව සටන කරනවා. ඔවුනග කියෛනක තිබනවා වතිකානුද ඔවුනග කාඩිය එසවූ
වසට තෛයි ඔවුන ජයගරහණය කළා කියසා කියනන කියසා. ඒ නිසා අපි ් තතතවය
තරු්ගත යුතා වනවා.

පසුගිය ෛාසය පරිංශය පරීාන ඉතාෛ පිරණි කිතාණු  ව ෛන රයක් ගිනි ගතතා. ඒ සිදුවීෛ
ඔබට ෛතක ඇති. ඉතින ් තතතවයන එක්ක අපි කතා කිරී් රට තාළ අපි අිංශ කිහිපයක්
බසනන ඕන, බු ධි අිංශ, ආරක්ෂක අිංශ තරසතයින ෛලි නය, තරසතවා ින විනාශ කිරීෛ ෛය
ස්පූලිණයනෛ කරගන යනවා. ෛෛ උප ස
තිබනන තරසතයින විනාශ කළයුතායි කියන
එකයි. ් තරසත වයාපාරය ඔ්  ෛග රට තාළින විනාශ කළයුතායි, මීට ස්බනී සෑෛ
කනක්ෛ විනාශ කළයුතා බවටයි ෛෛ ආරක්ෂක අිංශවසට උප ස
තිබනන. ෛෛ ්
කියන කථාව නායකාත වි ිය විදචනවසට සක් වනන පුෆවන. නෛුත ෛග අ හස ඒකයි.
ින ් පරශනය තාළ බු ධි අිංශ, ආරක්ෂක අිංශ ඒ වි ියට විටසී් කරමින, අතඅවිංගාවට
ගනිමින ඒ කටයුතා කරසා තරසතයින විනාශ කිරීෛ සිදු කරනවා. ඒ සෛඟ අප වගීමෛ
ගතතාත ් ගරු සභාද සිටින අගෛිතිතාෛත, විපක්ෂනායකතාෛත ඇතාෆ සියලු  ශපාසන
නායකයන වගෛ ් රට් සියලු  ශපාසන නායකයනගන, සියලු  ශපාසන
ක්රියාකාරිනගන ් රට් සියලු බෞ ී, කිතාණ,ු ඉසසා් සියලු ආගමික නායකයනග පරීාන
වගීමෛක් වනවා ් පරශනය තාළ ෛුසසි් ජනතාවග තතතවය තරු් ගනන, සිිංහස
ජනතාවග තතතවය වගෛ.
ින අ තතතවය කාෛක් , සිිංහස ජනතාව බයන ඉනනවා, ෛුසසි් ජනතාව කරහි
සිකයන බසනවා, ෛුසසි් කනක් එනකාට බෝ්බයක් පුපුරයි, ෛාකක් හරි විනාශයක්
වයි කියසා. පාසස යන රුවෝ පවා බයන ඉනනවා. ෛුසසි් පවුසවසත තතතවය ඒකයි,
ඔවුන බයන ඉනනවා, සිිංහස ජනතාව කාපිත වසා පහර  යි කියසා. එතකාට ්ක  ෛළ
ජනතාවටත බසපාසා තිබනවා කියන එක පිහි ිසියි. ඊය පාසස විවූත කළ විට උතාරු
පර ශය ය් සතාටු ායක තතතවයක් තිබුණා. නෛුත උතාරු පර ශය රුවෝ සෑහනන
පිරිසක් පාසසවසට ආද නිහි.
එතකාට ෛාීයවස හිසිරීෛ න් ෛහා පුදුෛාකාරයි, සෛාජ ව්  අවවි වගෛ වි යුත ෛාීය
සහ ෛුද්රිත ෛාීය විශෂයනෛ ් වග වසාවක
කටයුතා කිරීෛ පිළිබඳව රට් සාෛය
සඳහා, රට්  ශපාසන සථාවරතවය සඳහා, ් තරසතවා ය තාරන කිරීෛ සඳහා, ජනතාව
සනසුන කිරීෛ සඳහා ් සියසස
ෛාීයයට තිබනවා පුෆස වගීමෛක් සහ කාලියභාරයක්,
ඇති් වසාවට පළවන පරවූතති පුදුෛාකාරයි. පුපුරන ද්රවය සාරි 20ක් උතාරට ගිහිසසා
තියනවා කියසා ෛෛ ික්කා පුවතපතක තිබනවා.
එතකාට අප ද්රවිව ජාතික සනීානය නියෝජනය කරන ෛනතරීවරු හෛු ා කඳවුරු ෛහ
එපා, හෛු ා කඳවුරු උතාරට එපා කියසා පහුගිය කාසය ිගටෛ කථා කරුවා, නෛුත ඊය
පලි ා එතාෛනසා කිදවා උතාරට හෛු ාව එවනන කියසා, ෛෛ ඒ ගිනත සතාටු වනවා,
ෛාක හෛු ාද තිබන වි ගතකෛ ඒ වි ියට තරු් ගිනීෛ පිළිබඳව. එතකාට ්
පරවූතතිවසින සෑෛ කනක්ෛ බියට පත වනවා. සෛාජ ව්  අවවි විව කරනන පුදුෛාකාර
වි ියට. ඒවාට විරු ීව කටයුතා කරනකාට ෛාීය නි හස සහ නායක්  වස කියනවා.
එතකාට ් තතතවයනවස ෛසික වශයන අපි ෛාීයය වගීමෛ පිහි ිසිව තරු්ගිනීෛ
ඉතාෛත අවශයයි.
ින අපිට සිබිසා තිබන බු ධි වාලිතා අනුව පරීාන වශයන ් තරසත සිංවිීානයට
සිංකාද ක්රියාකාරීව සිටිනන 150කට අවු සිංවයාවක් කියසයි වාලිතා වනන. එසන් අපි
අනක් සියලු ෛුසසි් ජනතාව ් තරසතවා ි වයාපාරයට තසලු කරනව , අපිට අත ිීම්
තිබනවා අවුරුදු 30 ක යු ීය , 80 ශකය ෛුස ගතතාත එසටීටීඊ සිංවිීානය
පරහාරවස ආර්භයත සෛග අප සිිංහස ජනතාව  ෛළ ජනතාව කරහි සාකා සිකයක්
ඇතිකරගතතා හිෛ  ෛළ ජාතිකයක්ෛ එසටීටීඊ තරසතවා සාෛාත්කයක් කියසා සික
කරනන ගතතා. ඒ තාළ ජාතික සෛඟිය නිතාව ගියා, සිංහිඳියාව නිතාව ගියා, සිිංහස  ෛළ
ජනතාව අතර අවිශවාසය, සිකය, බිය ඒ සියසස ඇති වුණා. ඒ තාළ අපි වන වුණා. 83 කෆ
ජූසිය නිසා  ෛළ ජනතාවග  පළ, වතක්, ජීවිත විශාස වශයන විනාශ කිරීෛ නිසා  ෛළ
තරුණයෝ විශාස වශයන එස.ටී.ටී.ඊ යට ඇ ගියා. එසටීටීඊ ය ශක්තිෛත වනන පරීාන
කරුණක් වුණා 83 කලු ජූසිය.

එතකාට අපි ින කසපනා කරනන ඕන, එසටීටීඊ සිංවිීානය ශක්තිෛත වුණත, ඒ යු ීය
අවුරුදු 30කට ිග ගිසසුනත ඇයි, ෛසික  තෛයි සියලු  ෛළ ජනතාව කරහි
අවිශවාසයන බසපු එක. ෛතන ි සිිංහස,  ෛළ, ෛුසසි් ජනතාවග සික බිය නිති කරනන
තෛුනනානසසා අපි සෑෛ කනක්ෛ ඉතාෛ වගීමෛන කටයුතා කරනන කියසා
සියලු නාගන ෛෛ ගෞවරනීය ආයචනයක් කරනවා.
් ගරු සභාව නියෝජනය කරන  ශපාසන පක්ෂ නායකයන වගෛ ආණ්වු පක්ෂය සහ
විපක්ෂය ෛිති ඇෛතිවරු වගෛ ් සභාවන පිට සියලු නාගනෛ ෛෛ ඉසසීෛක් කරනවා
එසටීටීඊ යු ීය ආර්භයත එක්ක  ෛළ ජනතාව  ස බිලු ආකාරයට ් පරශනය
ෛුසසි් ජනතාව  ස බසනන එපා කියසා. විශෂයන අප ආ රණීය සිිංහස බෞ ී
ජනතාවගන ෛෛ ඉතා ගෞරවයන ඉසසා සිටිනන ් තතතවය ඉක්ෛනින වනසකර රට්
සධර සාෛයක් ඇතිකරගනන පුෆවන. නෛුත සෛහර අනතවා සිංවිීාන, සෛාජ ව්  අවවි
හරහා කරන පරකාශ, නිකාත කරන විර ි පරවූතති ජනතාව නාෛඟ යිවී්, අසතය පරචාර ්
තාළ සිිංහස, ෛුසසි්, ජනතාව අතලි ඈතවීෛක් ඇති වුණාත, ෛුසසි් ජනතාවට සාකා බියක්
ඇති වුණාත ඒ අය දගයන ් තරසතවා වයාපාරයට ඇඳ යනවා. සාෛානයයන ෛුසසි්
ජනතාව වසන ගෛකට ගියහෛ ෛෛ ිකසා තිබනවා, සිිංහස ග්ෛානයකට වවා ඉනන
තරුණ පිරිස විඩි. එතකාට ඒ තරුණ පිරිස අපි ආරක්ෂා කරගනන ඕන. ඒ ගාසසෝ
කිසිසත ් තරසතවා වයාපාරයට ඇ නන  නන හාඳ නිහි. ඒකට කළයුතා එකෛ 
තෛයි අප ආරක්ෂක ෛහයු්වස ි පාසිසිය, බු ධි අිංශ ඉතාෛ වගීමෛකින කටයුතා කරනන
ඕන, ෛුසසි් ජනතාවග හිත රි නන නිතිව, ඒ අයග සිතවසට ද නාවක්  නන නිතිව,
ඒ අයට අවශය ආරක්ෂාව  නවා කියන අ හස ඒ අයටත තිබනන ඕන.
ඒ තාළ තෛයි ෛුසසි් ජනතාව ් තරසතවා වයාපාරයට යාෛ වළක්වා ගනන අපිට පුෆවනකෛ
තිබනන. ඒ නිසා ් කරුණු සිසකිසසට ගන අපි කටයුතා කරනවා වගෛ ් අත ිීම්
් පිළිබඳ ඇති වූ තතතවයන ් සියසස එක්ව ක්රියාකිරී්
ෛසික වශයනෛ අප
ආරක්ෂක හෛු ා කරහි, බු ධි අිංශ කරහි විශවාසයක් තියනන ඕන.
ආරක්ෂක අිංශ සහ බු ධි අිංශ කරහි විශවාසයක් තිබිෛ තෛයි ෛසික වශයන අවශය
වනන. ඒ අයට  නන තියන සියලු බසතස අපි සා තිබනවා. අලුත ආරක්ෂක
සක්වරයාට ෛෛ කියසා තිබනවා අවශය ඕනෑෛ වි ියට හෛු ා පරීානින සෛඟ සාකඡඡා
කරසා අවශය තීනදු තීරණ අරගන විව කරනන. ඒ ගින කිසිෛ වසාවක ෛග කිසිෛ
බාීාවක් නිහි කියන එක. ෛෛ අහගන හිටියා ෛාීය තාළ සෛහර අය කියනවා හෛු ාවට
බසය සා නිහි, මීට වවා බසය  නන ඕන කියසා. හෛු ාවට බසය  නන ඉතිරි කරගතත
කිසිෛ  යක් නිහි ෛග අත. ෛෛ ඒ සියසස හ ිසි නීති බසතසත එක්ක සා තිබනවා.
හ ිසි නීති ගිසට් කරසා බසතස දුනනට පසස යු හෛු ාපති ෛහෂ සනානායක ෛහතතයා
කළ පරකාශයක්, ෛෛ හිතනන ඔබට, ෛතක ඇති එතාෛා කිදවා ්ක ෛලි නය කරනන අපි
ඉසලුද පුෂ බයිසිකසයක්, අපිට හාඳ ෛෝටලි සයිකසයක් හ්බවුණා කියසා කිදවා. ඒ
ෛාක තරසතවා ින ෛලි නය කිරී් ගිසට් නිද නයත සෛඟ ඒ අයට නි හස සාකඡඡා
කරසා ් ආරක්ෂක කටයුතා ශක්තිෛත කරනන ඒ දුනන වගීම් ඒ ආකාරයන සිදුවන නිසා.
ඒ නිසා අපි ින බු ධි අිංශ පරතිසිංවිීානය කරගන යනවා, ආරක්ෂක අිංශ පරතිසිංවිීානය
කරගන යනවා, පාසිසිය ස්පූලිණ පරතිසිංවිීානයකට සක් කරනවා. පාසිසිය විශාස
වශයන විනාශයක් වසා තිබුණ් ෛෛ පාසිසය
ි භාර අරගන ෛාස 04යි. අපරස 21 ් සිදුවීෛ
වනන කසින ් රට් ජනතාව තාළ ෛෛ පාසිසිය භාර ගිනීෛ පිළිබඳ පිහි ෛක් තිබුණා.
ෛෛ ඒක කියනන ඕන. ෛතද්රවය ෛලි නය, ඒ වගෛ පාසස රුවෝ සෛග රට් සියලු නා
ිවුරු් දුනනා බක්ෛහ ිවුරුෛ, අපි ඒ ගන ගිය තරිපිටකය ජාතික උරුෛයක් කිරීෛ, සෝක
උරුෛයක් බවට පත කිරීෛට යෝජනා කිරීෛ, ් විවසටහනවසට, ෛතද්රවය ෛලි නයට
පාසිසිය අිංශ පරතිසිංවිීානය කිරීෛ, පාසිසියට කසිපපු ටික අසස ගනන පසුගිය අවුරුදු 03
බසයක් සා තිබුණ් නිහි. ඒ නීති සිංශෝීනය කරසා තිබුණ් නිහි. ෛෛ පාසිසිය
භාරගනනකාට පාසිස සථාන 30කට එක වාහනයක්වත නිහි. එහෛ තෛයි පාසිසිය විව
කරසා තිබුණ්. එතකාට ඒ ඔක්කාෛ අලුතන හිදුවා. පාසිසියට අලුත ෛුහුණුවරක් සබා ්
ඒ කටයුතා කළා.

නෛුත ් සෝකය තිබන පරශනයක් ෛතන කවා විටිසා අර සියසස යට ගිහිසසා ්ක ්
රට් පරශනයක් වි ියට සෛහර අය කතා කරනන පටන අරගන තිබනවා, තිබන
අනවබෝීය නිසා. ඒ නිසා ෛෛ පරීාන වශයනෛ කියනව ් රට් ජනතාව බිය වනන
වුවෛනාවක් නිහි. ආරක්ෂක අිංශ ඉතාෛ සාලිථකව ් කටයුතා ඉෂට කරසා තිබනවා. අපි
හාඳ පරතිඵස පනනසා තිබනවා. අතඅවිංගාවට ගිනී් සියයට අන නවයක් කරසා තිබනවා.
අ ත, හටත විඩිෛ වුණාත තව වස 3ක් ඇතාළත සියයට සීයක් හිෛ නාෛ අතඅවිංගාවට
ගිනීෛට අප බු ධි අිංශ කටයුතා කරසා තිබනවා කියන එක ෛෛ පිහි ිසිව කියනන ඕන. අ
උ ත ෛෛ බු ධි අිංශ පරීානින සෛඟ සාකඡඡා කළා. ෛෛ ිනපතා උ සවස හෛු ාපතිවරු,
බු ධි අිංශ අීයක්ෂවරු ් හිෛ කනක් එක්කෛ සාකඡඡා කරනවා, ජාතික ආරක්ෂක
ෛණ්වසය වස  කකට, තානකට වරක් රැස වනන, නෛුත ෛෛ උ සවස ඒ අයත සෛඟ
සාකඡඡා කරමින ් විවපිළිවළ ඉ ිරියට අරගන යනවා. ් කිසිදු කටයුතතක අවු පාවුවක්
වනන  නන නිහි.
නෛුත එක  යක් කියනන ඕන තරසතවා ය කියන එක සෝකය කායි වස , කාතන
කියසා කාටවත කියනන පුෆවනකෛක් නිහි. ඒක වානසඞ් ටු්පටවත, පුටිනටවත ඒ වගෛ
ඉන ියාද ෛෝ ි අගෛිතිතාෛාටවත කියනන පුෆවනකෛක් නිහි. තරසතවා ය සවභාවය
ඒකයි. එස කියනන පුෆවන න් සෝකය බසවත රටවසවසට ඔය තරසතවා ි පරහාර එසස
වනන නිහි. ඒ ගාසසනට ඒවා වළක්වා ගනන පුෆවනකෛ තිබුණා. ඒක තෛයි තරසතවා ය
කියසා කියනන. ඒ නිසා අපිට කළහිකි සියලු  අපි කරනවා. ් පිළිබඳ උපරිෛ තතතවයක්
ඇති කරනවා, කිසිෛ තිනක අවුපාවුවක් නාවනන, ඒ නිසා ෛහි ි අපට ඉතාෛත වි ගත
වනන රට් සෛඟිය, ජාතික සෛඟිය, සියලු ජන කාටසවස සෛඟිය සිංහිඳියාව අපි ශක්තිෛත
කරගනන ඕන.
ෛෛ සෑෛවිටෛ ආගමික නායකයන, පූජකතාෛනසා ඒ සෑෛ කනක් එක්කෛ සාකඡඡා කරනන
අපි හිෛ වසාවෛ එකට එක්වසා සෛඟියන විව කරෛු කියසා. ් ගරු සභාව තාළත ෛෛ
ඉතාෛ ගෞරවයන ඉසසා සිටිනන ් වග පරශනයක
එකිනකාට ඇඟිසස ික් කරනන
නිතිව ් පරශනය බිරෑරු් තතතවය තරු් ගනන. විදචනය අවශයයි. නෛුත ඒ
විදචනය සාීාරණ විය යුතායි, දශ සහගත විදචන ඒ වගෛ තාරතාරු නා ින කරන
විදචනය, අනවබෝීයන කරන විදචන ඒවා බාහෝ හිස  වස බවට පතවනවා. අපිට
අවශය පරිපූලිණ  . සෝකය ඕනෑෛ රටක ෛවිනි තතතවයක් ඇති වූ විට ි හිෛ කනක්ෛ
එකට එකතා වනවා.
ෛෛ විපක්ෂනායකතාෛාට සතූතිවනන වනවා, ෛතන නිතත එතාෛා හිටපු හෛු ාපතිවරු එක්ක
ඇවිසසා එතාෛාසග යෝජනා ෛාසාවක් දුනනා ආරක්ෂක කටයුතා ස්බනීයන ෛනන ්වා
සිසකිසසට ගනන කියසා. ඒ නිසා ආණ්වු පක්ෂය , විපක්ෂය
හිෛ කනාෛ, ෛෛ
කනගාටුවන වුවත කියනන ඕන සෛහර අය හිතන ඉනන ් සිංවිීානය නායකයා ෛෛයි
කියසා ඒ තරෛට ෛට තෛයි ගහනන. නෛුත ෛය තරු්ගනන ඕන. නාතරු්කෛට තෛයි
් වි ියට ඇඟිසස ික් කරනන. ඒ නිසා අපි සිෛ කනකාගෛ වගීමෛක් ්ක.
තෛුනනානසසාට අපිට  ශපාසනය කරනන, ආණ්වු කරනන රටක් තියනන ඕන. ් වග
පුෆස ජාතයනතර තරසතවා වයාපාරයක් ඇවිසසා රටක් විනාශ කරනකාට අපි කාහාෛ
ඒක රටින එළියට ානන කියසා හිෛ කනක්ෛ අතවිස බිඳගන සෛගියන ් වගීම්
ඉටු කරනන ඕන.
ෛෛ ඉතාෛ ගෞරවයන සියලු නාගන, සියලු පක්ෂ නායකයනගන, සියලු ෛිති
ඇෛතිවරුනගන, ් රට් සියලු ආගමික නායකයන සියලු  නාගන නිවත, නිවත ඉසසා
සිටිනන ෛවිනි අවසථාවක අපි හිෛ කනක්ෛ එකට එකතා වසා විව කරෛු. එකිනකාට
ඇඟිසස ික්කර ගනන නිතිව, විර ිකාරයෝ කියසා එකිනකාට  ාස පවරනන නිතිව ්
තිබන තතතවය තරු් අරගන ් පරශනයට ෛුහුණ සා ් රට් ජීවතවන ජනතාවට
සාෛකාමී නි හස සෛාජයක් ගාවනඟනන අපි සියලු නා කිපවෛු කියසා.
අනුගහ
ර ය ජනාධිපති ෛාීය ඒකකය

