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නිදහස් දින දේශනය 2022  
 
අති පූජනීය ගරුතර මහා සංඝරත්නදයන් අවසරයි, 
දසසු පූජා ප්රසාීනන්  වහන්දස්ාාදගන් ද අවසරයි, 
ගරු අග්රාමාතයතුමමනි, 
ගරු කථානායකතුමමනි, 
ගරු අග්රවිනනිශය්යකාරතුමමනි, 
ගරු විනපක්ෂනායකතුමමනි, 
ගරු අමාතයවරුනි, ගරු ආණ්ඩුකාරවරුනි, 
ගරු රාජය අමාතයවරුනි,  
ගරු පාර්ලිදේන්තුම මන්ීවරුනි, 
ගරු තානාපතිවරුනි, මහ දකාමසාරිසව්රුනි, 
ජනාධිපති දේකේතුමමා ප්රධාන සියලුම රාජය නිාධාීනනි, 
ආරක්ෂක මාණ්ඩඩලික ප්රධානී, සහ ුදේධ හුදදාධිපතිතුමමනි, 
නාවිනක හුදදාධිපතිතුමමනි, ගුවන් හුදදාධිපතිතුමමනි, දපාිසප්තිතුමමනි, 
සිවිනේ ආරක්ෂක දදපාර්ලතදේන්තුමද  අධයක්ෂ ජනරාේතුමමනි, 
සේභාවනීය අුදත්තනි,  
රණවිනරුවනි, 
සියලු ශ්රී ාාංක ක  සදහෝදර සදහෝදරියනි, 
ආදරණීය දූ දරුවනි. 
 
නිදහස් රටක දගෞරවාන්විනත පුරවැසිදයක් දාස ජීවත් වීමට ඇති අයිතිය දවනුදවන් 
ඉතිහාසය පුරා විනවිනධ රටවා ජනතාව අරගා කර තිදෙනවා, සටන් වැීන තිදෙනවා, විනශාා 
පරිතයාගයන් සිදු කර තිදෙනවා.  
 
ශ්රී ාංකාද ත් වසර 2500කට වැඩි ඉතිහාසය තුමළ විනවිනධ කාා වකවානුවා ීන විනදේශ 
ආක්රමිකකයන්ට රදරිවව සටන් කළ දුටුගැුදණු, වළගේො, මහා පැරකුේො, විනජයොහු, 
සදවනි පැරකුේො වැනි දර්ෂ්ඨ රජවරු විනදේශිකයන්දගන්  රට ුදදා දගන රක්දස්සත් 
කළා.  
 
අවසාන වශදයන් වසර 450 ක පමණ කාායක් පැවති ුදදරෝපීය යටත් විනජිත 
පාානයන්දගන් අදේ රට නිදහස් වී දැනට වසර 74ක්  දවනවා. නිදහසින් පසුවත් දශක 
3 කට ආසන්න කාායක් ත්රස්තවාීන ක්රියාදාමයක් හරහා දේ රට දදකඩල ක ීනදේ 
උත්සාහයකට රදරිවව සටන් කරන්නට අපට සිදු වුනා. 
 
අද වන විනට  ශ්රී ාංකාව නිදහස,් ස්වවීන, ප්රජාතන්ත්රවාීන  රටක්. අප රිව අභිමානවත් 
පුරවැසියන්. 
 
ඉතිහාසය පුරා විනවිනධ අභිදයෝගයන්ට ුදහුණ දදමින් අදේ රටට පූර්ලණ නිදහස 
ාොගැනීමට සහ ාො ගත් නිදහස තහවුරු  ක ීනමට ඇප කැප වුනු සියලු දේශදේමීන්න්ට 
මදේ දගෞරවය දේ අවස්ථාද  පුද කරනවා. 
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ජාති, ආගේ දේදයක න් දතාරව සෑම ශ්රී ාාංක ක පුරවැසිදයකුටම අද රදඕ ෑනෑම 
ප්රදේශයක නිදහස්ව, සුරක්ිතව ජීවත් වීදේ අයිතිය තිදෙනවා. තමන් කැමති ආගමක් 
ඇදහීමට නිදහස තිදෙනවා. ස්වාධීන මතයන් දැීනදේ හා අදහස් ප්රකාශ ක ීනදේ නිදහස 
තිදෙනවා. රට තුමළ සේපූර්ලණ මාධය නිදහසක් තිදෙනවා. ශ්රී ාාංක ක පුරවැසියන්ට පූර්ලණ 
ප්රජාතන්ත්රවාීන ක්රමද දයක් හරහා තම මහජන නිදයෝජිතයන් පත්කර ගැනීමටත්, කැමති 
අයට දේශපාාන ක්රියාවියට හා රාජය පාානයට සේෙන්ධ වීමටත් නිදහස තිදෙනවා. 
 
දමය අප සියලු දදනාදේ ම සතුමටට හා අභිමානයට දහ්තුමවක්. 
 
නිදහස,් ප්රජාතන්ත්රවාීන රටක වැසියන් දාස අප සියලු දදනාටම අයිතිවාසිකේ 
තිදෙනවාක් දමන්ම වගකීේ ද තිදෙනවා.  
 
ාැබූ නිදහදසන් උපරිම ප්රදයෝජන ාැදෙන්දන් සියලු දදනාම රට දවනුදවන් තම 
වගකීේ ඉටු කරන විනටයි. වගකීේ ගැන අමතක දකාට අයිතිවාසිකේ ගැන පමණක් කතා 
ක ීනම සුදුසු නැහැ.  
 
රටක නිදහස වඩලාත් අර්ලථවත් වන්දන් රම රට, සමාජ, දේශපාාන හා ආර්ලීක යන සියලු 
අංශවින් ශක්තිමත් වූ විනටයි. ඒ සඳහා සක්රීයව දායක වීදේ අවසථ්ාව රජයට වදේම 
ජනතාවටත් තිදෙනවා.  
 
රටක් නිසි දිශානතියකට දමදහයවීදේ ීන ඒ සඳහා රදඕ සියලු දදනාදේ ම සහාය 
ොාදපාදරාත්තුම විනය දනාහැක  ෙව අපි දන්නවා. දවනස් දනාවන අය දදස ොා රදඕ 
අනාගත අභිවෘේධිය දවනුදවන් අප සැාසුේ දකාට ඇති දේවේ අතහැර දමන්නට අප 
සූදානේ නැහැ. අදේ අරුදණ රට දවනුදවන් නිවැරදි දේ ක ීනම මිස සියලු දදනාම සතුමටු 
ක ීනම දනාදවයි. 
 
අනාගතය දදස සුෙවාීන ව ොන ධනාත්මක චින්තනයක න් පමණයි අපට අදේ ඉදිරි 
ගමන සාර්ලථක කර ගත හැක්දක්. ජයග්රාහී ගමනක් දවනුදවන් අවශය කැප ක ීනේ 
කදළාත් පමණයි අපට ුදහුණ දදන්නට වන අභිදයෝග ජයගත හැක්දක්.   
 
අසුෙවාීනන් දාෝකය දවනස් කරන්දන් නැහැ. ඔවුන්ට ඒ සඳහා හැක යාවක් ඇත්දත්ත් 
නැහැ. ප්රශ්නයකට විනසඳුමක් ඉදිරිපත් දනාදකාට විනද යනය කරන්නට පමණක් පුරුදු වී 
ඇති  අයට අනාගතය ගැන දැක්මක් නැහැ.  
 
රටක නායකදයකුට දොදහෝ දුෂ්කරතා, විනපත්, ගැටලු හා අභිදයෝගවාට නිරන්තරදයන් 
ුදහුණ දදන්නට සිදු දවනවා. දැක්මක් කරා කණ්ඩඩලායමක් දමදහයවීම පහසු නැහැ. 
දකතරේ දහාඳ අරුදණක් දවනුදවන් වුවත් පවතින ක්රමද දයන් දවනස් ක ීනම පහසු 
නැහැ. යේ කාරණාවා ීන දේශීය දමන්ම විනදේශීය ොද ගත් අපට රදරිවව සංවිනධානය 
දවනවා. සමහර විනට ඔෙ අවට සිදුදවන සෑම දදයක්ම ඔෙට රදරිවව සිදුවන 
කුමන්ත්රණයක් දමන් දපදනන අවසථ්ා තිදෙනවා.  
 
ජනතාව නායකයන්දගන් ොාදපාදරාත්තුම වන්දන් දේ සියලු අර්ලුද කළමනාකරණය 
කරදගන රට ඉදිරියට දමදහයවීම මිස ප්රශ්නවින් පළා යාම දනාදවයි. ඒ සඳහා අවශය 
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කරන ධනාත්මක මානසිකත්වය අප සතුමව තිදෙනවා. රට ුදහුණ දදන ෑනෑම 
අභිදයෝගයක් ජය ගැනීමට අවශය කරන නායකත්වය ාො ීනමට මම හැමවිනටම සූදානේ.  
 
දාෝකය දවනස් කදළත්, දවනස් කරන්දන්ත් ධනාත්මක අදහස් තිදෙන, අනාගතය 
දදස සුෙවාීන ව සිිවන දැක ඒවා සාක්ෂාත් කරගන්නට උත්සාහ කළ පුේගායන් විනසිනුයි. 
දේ ෙව ඉතිහාසය පුරාම අපට දපදනනවා.     
 
සෑම දිුදණු රටකම සමාජ ප්රගමනයට දහත්ුම වූදේ ඒ රටවා නායකයන්දේ හා 
ජනතාවදේ තිුණ සුෙවාීන අදහසුයි.   
 
අතීතදේ අදේ රජවරුත් රුවන්වැි සෑය, දේතවනාරාමය, අභයගිරිය වැනි සුවිනසේ 
නිර්ලමාණ කදළ් රවැනි සුභවාීන චින්තනයක නුයි. මින්දන්රිය වැව, කාා වැව, පරාක්රම 
සුදද්රය, දයෝධ ඇළ වැනි නිර්ලමාණ කළ විනශිෂට් වාරි තාක්ෂණයක් රදා අපට තිුණා. 
සීගිරිය වැනි නගර නිර්ලමාණ අදත් දාාව විනස්මයට පත් කරනවා. ාංකාව පුරාතන 
දාෝකදේ සුප්රකට ම නාවිනක දක්න්ද්රස්ථානයක්. රදා අපට රවැනි දේ කරන්නට 
පුළුවන්කම තිුණා නේ අනාගතදේත් දාෝකය සමඟ තරඟ කරන්නට අපට පුළුවන් විනය 
ුදතුමයි.  
 
ඒ සඳහා අතයවශයම සාධකය වන්දන් අපි අප ගැන තෙන විනශව්ාසයයි. 
 
දුෂ්කර කාා හැමදාමත් ඒ දාසම පවතින්දන් නැහැ. දුෂ්කර කාාවාට ුදහුණ ීනමට 
ශක්තිමත් මිනිසුන් අවශයයි. ඒ නිසා අන් අයව මානසිකව වඕටන ක සිදවක් දේ 
අවස්ථාද  සමාජයට කරන්දන් උපකාරයක් දනාදවයි. ඒ නිසා අපි සියලු දදනාටම 
විනශාා වගකීමක් තිදෙනවා, දේ අර්ලුදයන්ට සාර්ලථකව ුදහුණ ීනම සඳහා අවශය 
ධනාත්මක චින්තනය රට තුමළ දගාඩලනගන්නට.  
 
මෑතකාලීන ඉතිහාසදේත් අපි ෙරපතා ගැටලු වාට ුදහුණ ීන ඒවාට විනසඳුේ දසායා දගන 
තිදෙනවා. ත්රසත්වාදය ක සි විනටක ුදේධයක න් පරාජය කළ දනාහැක ය ක යා රදා සර්ලව 
අසුෙවාීනන් දිගින් දිගටම ක යේීන දජනරාේ දඩලන්සිේ දකාබ්ෙෑකුව, දජන රාේ විනජය 
විනමාරත්න වැනි අභීත හුදදා නායකයන් ත්රස්තවාදය පරාජය කළ හැක ය යන ධනාත්මක 
චින්තනය ඔවුන් යටදත් සටන් කළ හුදදා නිාධාීනන්ට කා වැේදුවා. පසුකාලීනව නිවැරදි 
දේශපාාන නායකත්වයක් යටදත් වසර 3 1/2 ක වැනි දකටි කාායක් තුමළ ත්රස්තවාදය 
සේපූර්ලණදයන්ම පරාජය කරන්නට අපට හැක  වුදන් අදේ හැක යාවන් ගැන අප තුමළ තිබූ 
විනශව්ාසය නිසායි.  
 
අප වර්ලතමානදේ ුදහුණ දදන අර්ලුද ක සිවක් ීනර්ලඝකාලීන ගැටලු දනාදවයි. සුෙවාීන 
ප්රද ශයක න් අපට දේ ගැටලුවාට පිිතතුමරු දසායන්නට පුළුවන්. නුදත් ඒ වැඩල පිිතදවළ 
ඉක්මන් කර ගැනීම සඳහා අප සෑම දකදනකුට ම කළ හැක  වැඩල දකාටසක් තිදෙනවා. 
තම වගකීම නිසි දාස ඉටු ක ීනදමන් අපි සියලු දදනාම රට දවනුදවන් අදේ උපරිම 
දායකත්වය ාො දදන්නට උත්සාහ කළ ුදතුමයි.   
 
දකාවිනඩ් -19 වසංගතය පාානයට රකම විනසඳුම රන්නත්කරණය ෙව අපි කේ ද ාා 
ඇතුමවම වටහා ගත්තා. ඒ අනුව ඉාක්කගත ජනගහනදයන් 85% කට වැඩි ප්රමාණයකට 
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රන්නත් මාත්රා දදකම ාො ීන, දරෝග තත්ත්වය පාානය දකාට, සාමානය ජන ජීවිනතය 
යිත ආරේභ කරන්නට අපට හැක  වී තිදෙනවා. දේ අවස්ථාව වන විනටත් ජනතාවට 
උත්දේරක මාත්රාව ද ාො ීනම සඳහා අවශය කරන සියලු ම රන්නත් ාංකාවට දගන්වා 
අවසන්.  
 
ාංකාව වර්ලතමානදේ ුදහුණ ීන තිදෙන ආර්ලික ගැටලුවාට දහ්තුම දසායමින් වසර 
ගණනාවක් ආපස්සට යාමට වඩලා කාදාෝචිත වන්දන් ඒ සඳහා දකටිකාලීන දමන්ම 
දිගුකාලීන විනසඳුේ දසවීමයි. රජයක් වශදයන් අපි අවධානය දයාුද දකාට තිදෙන්දන් ඒ 
සඳහායි. 
 
ාංකාද  ආර්ලිකය ශක්තිමත් ක ීනමට නේ අපි කෘිකර්ලම, කර්ලමාන්ත හා දස්වා යන අංශ 
තුමනම දිුදණු කළ ුදතුමයි. දේශීය නිෂප්ාදනය දිරි ගන්වන ගමන්ම අපනයන ආදායම වැඩි 
කරගත හැක  මාර්ලග ගැන විනදශ්ෂ අවධානයක් දයාුද කළ ුදතුමයි. දේ සේෙන්ධදයන් වූ 
අදේ ජාතික ප්රතිපත්ති ඉතාමත් පැහැදිි වුනත් ඒවා ක්රියාවට නැංවීදේ ීන මීන්ට වඩලා 
ක්රියාශීලී දායකත්වයක් සෑම ක්දෂත්්රයකම තිියය ුදතුමයි.  
 
අදේ රදඕ සංවර්ලධන ක්රියාවිදේ ීන ආදයෝජන අතයවශය ම සාධකයක්. ආදයෝජන 
දිරිගැන්වීමට රජය හැමවිනටම කටුදතුම කරන අතර, අපට දේශීය ආදයෝජන දමන්ම 
විනදේශීය ආදයෝජනත් අවශයයි. විනදශෂ්දයන්ම මහා පරිමාණ වයාපෘති, නවීන තාක්ෂණ 
දැනුම අවශය වන කර්ලමාන්ත, දගෝලීය දවළඳදපාළ අවස්ථා අපට විනවෘත කරන නව 
වයාපාර ආදිය සඳහා විනදේශීය ආදයෝජන වැදගත් දවනවා. දේශපාාන අරුදණු 
ුදේකරදගන දේශීය දහෝ විනදේශීය ආදයෝජනවාට රදරිවව වැරදි මත ජනගත 
කරන්නට උත්සාහ කරන පිරිස් ගැන ජනතාව වඩලාත් පීනක්ෂාකාීන විනය ුදතුමයි. 
 
වයවසායකත්වය දිරිමත් දනාදකාට, වයවසායකයන්ට ඇති ොධා ඉවත් දනාදකාට, 
අපට ආර්ලික සංවර්ලධනය කඩිනේ කරන්නට ෙැහැ. විනවිනධ අවදානේ මැේදේ තමන්දේම 
ක යා වයාපාරයක් ආරේභ දකාට තවත් අයට රැක යා හා ආදායේ ඉපයීදේ අවස්ථා ාො 
දදන වයවසායකයන්ට මීන්ට වඩලා දගෞරවයක න් හා මිත්රශීලී දාස සැාකීමට අපට 
වගකීමක් තිදෙනවා. රදඕ සංවර්ලධනයට වයවසායකයන්දේ දායකත්වය දහාිනන් වටහා 
දගන පවතින නීතිමය රාුදව තුමළ ඔවුන්ට අවශය සියලු උපකාර කඩිනමින් ක ීනමට රාජය 
නිාධාීනන් කටුදතුම කළ ුදතුමයි. වයාපාර ියාපදිංචි ක ීනදේීනත්, ආදයෝජනයන් සඳහා 
අනුමැතීන් ාො ීනදේීනත්  සිදුවන විනශාා ප්රමාදයන් වළක්වාලීමට කටුදතුම ක ීනම හරහා 
රදඕ සමස්ත ආර්ලික ක්රියාවිය වඩලාත් සක්රීය ක ීනමට පුළුවන්. 
 
වඩලා ඵාදායී පුරවැසිදයක් ියිව ක ීනම සඳහා අධයාපන ප්රතිසංස්කරණ රාශියක් දේ 
අවස්ථාද  රදඕ සිදු දවමින් පවතිනවා. පාසේ අධයාපනය අවසන් කරන සෑම දරුදවක් 
ම රදඕ ආර්ලික ක්රියාවියට දායකත්වයක් ාො දිය හැක  ශිේපයක් දහෝ කර්ලමාන්තයක් 
ප්රගුණ කරන්නට උත්සාහ ගත ුදතුමයි. තමන් දතෝරාගත් ක්දෂ්ත්රය තුමළ තම දැනුම වැඩිකර 
ගැනීමට දමන්ම හැක  නේ වෘත්තීය සුදුසුකේ ාො ගැනීමට උත්සාහ කළ ුදතුමයි. ඒ හරහා 
රදඕ ආර්ලික ක්රියාවියට ඍජුව ම දායක වීමට ඔෙට අවස්ථාව ාැදෙනවා. 
 
දගාවිනපදළ්, කේහදේ, වැඩලදපාදළ් දහදිය දහළන වැඩල කරන ජනතාව රදඕ ආර්ලිකයට 
සක්රීය දායකත්වයක් ාො දදනවා. ඒ සියලු දදනාට මදේ දගෞරවය පිරිනමනවා.  
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රටට විනදේශ විනනිමය සපයන විනදදස්ගත ශ්රී ාාංක කයන් අපට විනශාා සේපතක්. පසුගිය 
කාාදේ ඔවුන් රට දවනුදවන් දපරට පැමිණ විනශාා කැප ක ීනේ කරමින් අපට 
සහදයෝගය දුන් ආකාරය අපට අමතක වී නැහැ. ඔවුන් නිරන්තරදයන් අදේ ආර්ලිකයට 
ාො දදන ශක්තිය අප ඉතාමත් අගය දකාට සාකනවා. මම ආරාධනා කරනවා, සියලු 
ම විනදදස්ගත ශ්රී ාාංක කයන්ට තම උපන් ියදේ ආදයෝජනය කරනා දාස. රමගින් රදඕ 
අනාගතය දගාඩලනැගීමට තවදුරටත් සක්රීය ව දායක වන්නට ඔෙට අවස්ථාව ාැදෙනවා. 
 
අප හුදද  ඇති අභිදයෝග ජය දගන අදේ අනාගත ඉාක්ක සාර්ලථකව ඉටු කර ගැනීමට 
නේ අප සියලු දදනාටම දවනස් වන්නට සිදු දවනවා. අප සියලු දදනාටම ඒ සඳහා යේ 
කැප ක ීනේ කරන්නට සිදු දවනවා. ඒ සඳහා අවශය කරන ආදර්ලශය දදන්නට රදඕ 
ජනාධිපතිවරයා දාස මම සූදානේ. දැනටමත් මා රය හැක  උපරිම මඕටදමන් ඉටු 
කරනවා. මා ඉේාා සිටිනවා සියලූම මැති ඇමතිවරුන්, හා අදනකුත් 
දේශපාානඥයින්දගන්, රටට ආදර්ලශයක් වන ආකාරයට හැමවිනටම කටුදතුම කරන්නට 
ක යා. ඔෙ ජනතාවට ඒ ආදර්ලශය සපයනවා නේ, රදඕ ෙහුත රයක් ජනතාව ඔෙව 
අනුගමනය කරාවින. 
 
දේශීයත්වය අගයන, රදඕ ස්වවීනත්වය සුරක න ජාතික නායකත්වයකට රදරිව  
ොද ග ඉතා සූක්ෂම දාස  විනවිනධ දොරු ප්රයාර හරහා ජනතාව දනාමග යවන්නට 
කටුදතුම කරනවා. මා ඉේාා සිටිනවා දේ රදඕ ජනතාවදගන් සැමවිනටම විනයාර ු ේධිදයන් 
කටුදතුම කරන්නට ක යා.  දත්ත මත පදනේව කරුණු විනමසා ොා, සතයය හඳුනා දගන 
තීන්දු තීරණ ගන්නවා නේ ක සිදවකුට ජනතාව දනාමග යවන්නට ෙැහැ.   
  
අනාගත පරපුර දවනුදවන් දිනූ නිදහස සැම විනටම සුරක න ෙවටත්, අදේ රදඕ ඒකීය ෙව, 
දභෞමික අඛණ්ඩඩලතාව හා ස්වවීනත්වය ආරක්ෂා කරන ෙවටත්, රාජය නායකයා 
වශදයන් මම ප්රතිඥා ීන තිදෙනවා. ඒ ප්රතිඥාව අප හැම විනටම සුරක නවා.  
 
සංස්කෘතික නිදහස සෑම ජන වර්ලගයකටම වැදගත්. වසර දහස් ගණනක ඉතිහාසයක් ඇති 
පාරේපරික සිරිත් විනරිත්, සාරධර්ලම හා අදේකම ආරක්ෂා ක ීනම ලිික වගකීමක් දාස අපි 
සාකනවා. පසුගිය කාාදේ විනවිනධ තර්ලජනයන්ට ාක්වී විනනාශ දවමින් තිුණ 
පුරාවිනදයාත්මක වටිනාකමක් ඇති ස්ථාන ආරක්ෂා දකාට ඒවා වැඩි දිුදණු කරන්නට අප 
කටුදතුම දකාට තිදෙනවා. 
 
අපි නීතිදේ ආධිපතය සුරක න, ජාතයන්තර සේුදතීන්ට ගරු කරන රටක්. පටු අරුදණු 
ුදේ කරදගන ාංකාවට විනවිනධ දයෝදනා රේා කරන්නට යේ පාර්ලශ්ව උත්සාහ කළත් 
ක සිදු ආකාරයක මානව ිවමිකේ කඩල ක ීනමකට රජය අනුො ීන නැති අතර, ඉදිරිදේීනත් 
රවැනි සිදුවීේවාට ඉඩල තෙන්දන් නැහැ. 
 
දමානම දහ්තුමවක් නිසාවත් දේ රට තුමළ යිත අන්තවාදයට ිවස ඔසවන්නට අප ඉඩල 
දදන්දන් නැහැ. රජය ජනතාවට දපාදරාන්දු වූ ආකාරයටම අප අද ජාතික ආරක්ෂාව 
තහවුරු දකාට තිදෙනවා.  
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ජනතාව විනසින් වත්මන් රජයට වරේ ාො ීන තිදෙන්දන් අප විනසින් ඉදිරිපත් කළ 
දසෞභාගයදේ දැක්ම ප්රතිපත්ති ප්රකාශනය ක්රියාවට නංවන්නටයි.  
 
අප ඉදිරිපත් කළ ප්රතිපත්ති රාුදව තුමළ  හරිත කෘිකර්ලමාන්තය, පුනර්ලජනනීය ොශක්ති 
භාවිනතය ප්රවර්ලධනය, නව දාාවට ගැළදපන අධයාපන ප්රතිසංස්කරණ, දේශීය 
වයවසායකත්වය දිරිගැන්වීම, අපනයන විනවිනධාංගීකරණය හා අගය වැඩි ක ීනම, 
ආර්ලිකදේ නව පිේමක් සඳහා තාක්ෂණය භාවිනතය ප්රයිත ක ීනම වැනි අප විනසින් හඳුනා 
ගත් ප්රුදඛතාවා ක සිදු දවනසක් වී නැහැ.   
 
ඵාදායී පුරවැසිදයක්, සතුමටින් ජීවත්වන පවුාක්, විනනයගරුක, ගුණගරුක සමාජයක්, 
දසෞභාගයමත් දේශයක් යන ලිික අරුදණු ඉටුකර ගැනීම සඳහා අප කැප වී සිටිනවා. 
 
මට රදඕ නායකත්වය පැවරුදණ්ඩ ඉතා දුෂ්කර අවස්ථාවකයි. පසුගිය වසර දදක තුමළ 
අනදේක්ිත ගැටලු රැසකට විනසඳුේ දසායන්නට අපට සිදු වුනා. ඒ සියලු දුෂ්කරතා මැද 
සංවර්ලධන කටුදතුම රාශියක් සිදු කරන්නට අදේ රජයට හැක යාව ාැුණා.  
 
මදේ ඉතිරි ධුර කාාය තුමළ රදඕ තිරසාර සංවර්ලධනයක් උදා කර ගැනීමට අවශය සියලු 
සැාසුේ දේ වනවිනට  ක්රියාත්මක දවමින් තිදෙනවා. දමාන තරේ ොධක ආවත් අදේ 
රදඕ ෙහුතර ජනතාව අනාගතය දදස සුෙවාීන ව ොා ඔවුන්දේ නිසි දායකත්වය ාො 
දුන්දනාත් අපට ඒ අරුදණු ඉටුකර ගන්නට පුළුවන්.  
 
නිදහදස් සැෙෑ අරුත සාක්ෂාත් කර ගත් අභිමානවත් දේශයක් දගාඩලනැගීම සඳහා රකතුම 
වන දාස සියලූ ම දේශදේමීන් ශ්රී ාාංක කයන්ට ඉත සිතින් මම ආරාධනා කරනවා. 
 
ඔෙ සැමට ස්තුමතියි. 
 
දතරුවන් සරණයි. 


