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වර්තමානයේ රයේ උද්ගතවී ඇති තත්තත්තවය පිළිබඳව ගරු අග්රාමාතයතුමායේ ව ය ේෂ ප්රකා ය 

 

මිත්රවරුණි, 

අපේ රපේ ඉතාම තීරණාත්මක පමාප ාතක ඔබ අමතන්නට මට සිදුව තිපබනවා. මපේ පනස් වසරකට අධික 

පේශපාලන ජීවිතය තුළ ඉතාම තීරණාත්මක පේශපාලන සන්ධිස්ථාන රාශියක් පසුකර තිපබන බව මම 

කියන්න ඕනෑ.  

මිත්රවරුණි, 

පකාපරෝනා වසංගතපයන් පස්පස් අපිට මුහුණ පෙන්න සිදුවුණු ආර්ථික ප්රශ්නය අපේ රපේ ජනතාව ප ාඳින් 

පත්රුම් අරපගන තිපබන බව මම විශ්වාස කරනවා. පම් වසංගතපයන් ජනතාවපේ ජීවිත පේරා ගන්න අපට 

පුළුවන් වුණත් ෙැන් අපේ රට විශාල ආගාධයකට ලක්පවමින් තිපබන  ැටි අපට ෙැපනනවා. රට වසා තැබීමත් 

එක්ක විපේශ විනිමය එන මාර්ථග ඇහිරුණ  ැටිත්, විපේශ සංචිත සිඳී ගිය  ැටිත් මම අමුතුපවන් කියන්න ඕනෑ 

නෑ. පතල් නැව මුහුපේ පපනි පපනී තිපයේී ඒක බා ගන්න ප ාලර්ථ නැති නිසා ජනතාවට විවිධ ප්රශ්න වලට 

මුහුණ පෙන්න සිේධ පවලා තිපයනවා. 

යුේධය ජය අරපගන 2010 ජනාධිපතිවරණපයන් ජයගත්ත පමාප ාපත් ජනතාව අමතලා කළ කතාව මට පම් 

පමාප ාපත් සිහිපත් පවනවා. “අනාගතපේ විදුලිය කපන්පන් නැති රටක් බිහි කරනවයි කියලා” එො මම 

කිව්වා. ඒ සඳ ා බලාගාර ඉදිකරපගන වැ  කළත් ඒ බලාපපාපරාත්තු අපට ඉටු කිරීමට පනා ැකි වූපේ පසුගිය 

රජය අපේ වැ පිළිපවල ඉදිරියට පගන පනාගිය නිසයි. ඒක තමයි ඇත්ත. 

පතල්, පපෝලිම්වල දින ගණන් රස්තියාදු වුණ ජනතාවපේ පවප ස අපට පත්පරනවා. ගෑස් ගන්න පපෝලිම්වල 

රස්තියාදු වුණ කාන්තාවන්පේ පව්ෙනාව අපට පත්රුම් ගන්න පුළුවනි. බඩු මිල අ ස උසට නැගලා තිපයන 

තත්ත්වය  මුපව් ජනතාව විඳින දුක්ගැ ැට ගැන අපි කාටත් ප ාඳ අවපබෝධයක් තිපබනවා. 
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මිත්රවරුණි, 

අපි  ැම පක්ෂයකටම ආරාධනා කලා එකතු පවලා රට පගා  ගමු කියලා ඒත් ආපව නෑ. පම් පවලාපව  පක්ෂ 

ගැන හිතනවාට ව ා රපේ ආර්ථිකය  ශක්තිමත් කරගැනීමයි අප සියලුපෙනාපේම වගකීම වන්පන්. 

කවුරු වගකීම බාර පනාගත්තත් බලපේ ඉන්න පක්ෂය  ැටියට අපි ඒ අවසාන වගකීම භාර ගත්තා. අපි පම් 

ගැටළුවලට විසදුම් ලබා පෙනවා. 

30 වසරක ත්රස්තවාී තර්ථජනය නිමා කරලා පම් රපේ ජනතාව තුල තිබුණ මරණ භය තුරන් කපළ් පම් වාපේ 

ඉරණමකට, පව්ෙනාවකට ජනතාව පත් කරන්න පනපවයි. අපි අධිපව්ගී මාර්ථග  ැදුපව්, නවීන පාරවල්  ැදුපව් 

තමුන්නාන්පස්ලාව ඒ පාරවල්වල පපෝලිපම් තබන්න පනපවයි. අපි වරායන්  ැදුපව්, සල්ලි පගවා ගන්න බැරිව 

පතල් නැව් වරායන්වල රස්තියාදු කරවන්න පනාපවයි. 

පවන රටවල පකාපරෝනා වසංගතය නිසා ෙ ස් ගණන් මැපරේී සියලු ප සුකම් තිපයන පකාපරෝනා 

මධයස්ථාන  ෙලා, කෑම බීම, පබප ත් ටික, පකාත්තමල්ලි පකෝේපයක් ීලා රටම එන්නත් කරවලා 

ජනතාවපේ ජීවිත රැක ගත්පත් කඳුළු ගෑස්වලට, පවඩි උණ් වලට බිළි කරන්න පනපවයි. අපේ රපේ සෑම 

ප්රශ්නයකීම ජනතාව රැක ගන්න උපරිම කැප කිරීම් කරපු ඉති ාසයක් තමයි අපට තිපයන්පන්. 

අපි පම් අර්ථබුෙපයන් පගා  එන්නත් සෑම උත්සා යක්ම ගන්නවා. 

මිත්රවරුණි, 

පම් ආණ්ඩුව විපේශවලින් ණය ගැනීම සීමා කපළ් ජනතාවත් සමග ධධර්ථයපයන් වැ  කරලා ලංකාව ණය 

නැති රටක් කරන්න.  

ඉතාම දුෂ්කර තත්ත්වයක් යටපත් වුණත් විපේශවලින් උෙව් ගන්නපකාට රපේ ස්වාධීනත්වය රැකපගන උෙව් 

ගන්නයි පම් ආණ්ඩුව නිතරම උත්සා  කපළ්. ඒ නිසාම විශාල ආපයෝජන ලංකාවට පගන්න ගන්න තිබුණ 

අවස්ථාත් ඇතැම් අවස්ථාවල ජන මතයට ගරු කරලා අපි පස්සට ගත්තා.  

මිත්රවරුණි, 

පම් රපේ ප්රජාතන්ත්රවාී පාලන වූ ය ක ා බිඳ පනාෙැපමන විදිප ් තීන්දුවක් ගැනීමයි ජනතා පරමාධිපතය 

ලබාගත් අපේ වගකීම වන්පන්. ඒ අරමුණ ඇතිව පමණයි අපි වැ  කරපගන යන්පන්. මතක තියාගන්න අහිමි 

වීම වාපේම අත ැරීමත් පේශපාලනපේී අපට ප ාඳට පුරුදුයි. 

මිත්රවරුණි, 

පාර්ථලිපම්න්තුපව් පෙසීය විසිප ම (225) එපා කියන සටන් පාඨය ෙැන් ඇප නවා. එයින් අෙ ස් කරන්පන් පම් 

ප්රජාතන්ත්රවාී ක්රමය ප්රතික්පෂ්ප කිරීම නම් එහි භයානකකම ඉති ාසය දි ා බලලා පත්රුම් ගන්න ඕනැ. 

පාර්ථලිපම්න්තුවට පබෝම්බ ග ලා මුළු පාර්ථලිපම්න්තුවම විනාශ කරන්න  ැීපමන් වුන විපත අපි ෙෑසින් ෙැක්කා.  

එො පාර්ථලිපම්න්තු ප්රජාතන්ත්රවාෙය ප්රතික්පෂ්ප කරපු නිසා පාරවල් දිපේ තරුණ පල් ගලා ගියා. ටයර්ථ සෑ මත 

ෙ ස් ගණන් තරුණපයෝ පණ පිටින් පිච්චුනා. 1988/89 අඳුරු යුගපේී 60 ෙ සකට අධික තරුණ ජීවිත අපේ 

රටට අහිමි උනා. අපි එො තරුණ ජීවිත රැක ගන්න ෙරපු ම න්සිපේ තරම ඔබපේ වැඩිහිටියන්පේ මතකපේ 

තිපයන බව අපි ෙන්නවා. 

 



 
 

 
 

 

ෙකුණට වාපේම උතුපර්ථ තරුණයන්ටත් මම ඒ ගැන මතක් කරලා පෙන්න ඕනෑ. ඒ අතීතය ඔබපේ අම්මා 

තාත්තාපගන් වැඩිහිටියන්පගන් ඇහුපවාත් කියලා පේවි. පාර්ථලිපම්න්තුව එපා, ඡන්ෙ එපා කියලා ම ජන 

නිපයෝජිතපයෝ ම මග මරා ොලා තමයි 1970 - 80 කාපල් උතුපර්ථ තරුණපයෝ පටන් ගත්පත්.  

ඒ ආරම්භ කළ පේශපාලන වයාපාර නිසා වසර ති ක් උතුපර්ථ පමණක් පනාපවයි ෙකුපණ් ජනතාවත් දුක් වින්ො. 

බිම් පබෝම්බවලට, පවඩි උණ් වලට ෙස ෙ ස් ගණන් පගාදුරු වුණා. උන්හිටි තැන් අහිමි වුණා. ටිපකන් ටික 

පාසල් ෙරුවනුත් විපරෝධතාවලට පාරට ඇෙපගන යන්න පටන් ගත්තා.ඊළඟට කපළ් පාසල් ෙරුවන් බපලන් 

යුේපෙට ඇෙපගන යන එක. එෙත් පටන් ගත්පත් පාර්ථලිපම්න්තුවම එපා කියලයි. ඒවාපේ විපාක ෙන්න අපි 

ආෙරණීය දූ පුතුන්පගන් ඉල්ලා සිටිනවා ඒ අඳුරු අතීතයට ඔබ ඉපදුන, ජීවත්පවන පම් මව්බිම ආපයත් සැරයක් 

පගනියන්න එපා කියලා. 

මිත්රවරුණි 

අෙ අපි මුහුණ ී  තිපබන අර්ථබුෙය ජය ගන්න අපි ෙැවැන්ත වැ පිළිපවලක පයදිලා ඉන්නවා. ජනාධිපතිතුමාපේත් 

ආණඩුපව්ත්  ැම තත්පරයක්ම පගපවන්පන් පම් අර්ථබුෙපයන් අපේ රට පගා ගන්නයි. පගාවියාට ඉති ාසපේ 

වැඩිම ස න දුන්න අපිට ෙැන් පගාවියා විරුේධයි. පමාන තරම් රටට ප ාඳක් වුණත් කාබනික පපාප ාර  

වැ පිළිපවළ පගනියන්න පම්ක පවලාව පනාපව්. ඒ නිසා අපි පපාප ාර ස නාධාරය යළි ලබා පෙන්න තීන්දු 

කරලා තිපබනවා. ෙරාගන්න බැරි ජීවන වියෙම වපේම ක ොසි හිඟ වීම ෙක්වා මුහුණ ීලා තිපබන අර්ථබුෙ වලින් 

රට පගා  ගන්න ඕපන්. ෙවස් පෙක තුනකින් බැරිවුනත්  ැකි ඉක්මනින් පම් අර්ථබුෙයට යන ගමන නවත්වන්න 

අපි කටයුතු කරනවා. 

මිත්රරවරුනි, 

ඔබ පාපර්ථ විපරෝධතා ෙක්වන සෑම තත්පරයකම අපේ රටට ප ාලර්ථ ලැපබන්න තිපයන අවස්ථා අහිමි පවනවා. 

ම ා ප්රතිසංස්කරණ කරන්න කලින් ජාතියට  අත් වී ඇති පම් විනාශපයන් රට පේරා ගැනීම අප කාපේත් 

වගකීමයි. ඒ සඳ ා ශක්තිය තිපබන ධධර්ථයය තිපයන  ැපමෝටම අපි ෙැනටමත් ආරාධනා කරලා තිපබනවා. 

ඔබ සියලු පෙනාපේම ඉවසිලි වන්ත ධධර්ථයය පම් පමාප ාපත් රටට උවමනා බව මතක තියා ගන්න. 

ආෙරණීය, දුපව් පුපත්, අපි ෙන්නවා ඔබ කවුරුත් උපන් බිමට අසීමිතව ආෙරය කරන බව. 

එො තරුණයන් භීෂණපයන් පේරා ගන්න පාෙ යාත්රාපව් යනපකාට පපේ පෑගුණ වැලි කැටවලට ව ා වැඩියි 

මටත් පවුපල් අයටත් පම් වන විට කියලා තිපයන නින්ො අප ාස. ඒවා අපට ෙරා ගන්න පුළුවන්.  

එප ත් රට පවනුපවන් රාජකාරිපේ පයපෙන ත්රිවිධ  මුොපව් පපාලිසිපේ පස්වපේ පයපෙන අයට හිරි ැර, 

අප ාස කරන්න එපා. අෙ ඔබ නිෙ පස් බය නැතිව ම  මග ගමන් කරන්පන් විපරෝධතා ෙක්වන්පන් 

රණවිරුවන් තම ජීවිත පරිතයාගපයන් ඔබට රටක් ඉතිරි කර දුන් නිසා බව මතක තබා ගන්න. 

ඒ වාපේම පකාපරෝනා වසංගතපයන් ඔබව පේරාගන්න ම ා පරිතයාගයක් කළ විරුවන් බව ඔබ පකපළහි 

ගුණ ෙත් අය  ැටියට මතක තබා ගන්නා පලස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

දුපව්, පුපත්, 

විපරෝධතාවලී ඔබපේ අපත් ජාතික පකාඩිය පලල පෙනවා මම ෙකිනවා. ජාතික පකාඩිය අපි උපන්න පම් 

බිපම් ඕනෑම තැනක ඔසවන්න පුළුවන් රටක්  ො දුන්පන් අපි. එො ඒ අභිපයෝග වලට මුහුණ දුන්න ධධර්ථය 

වපේම පන්නරය තවමත් අපට තිපයනවා. 

පතරුවන් සරණයි! 

 

 

යරාහාන් වැලිවට, 

අග්රාමාතය මාධ්ය යේකම්. 

0774054198  


