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ශ්රී නකාවා එ නෙේි ද නේන ව නදෙේන ව නමනමත්රණ  නරිාය  නවිු න 
 

(අග්රාමාය නම දත්න නිායර්ෂ නමතා න0202 නුනිව න0  නේ ිව නරිදනා න“ශ්රී නකාවා එ නෙේි ද නේන ව න

දෙේන ව නමනමත්රණ  නරිාය  නවිු” න ය නමැේ ත් නසිදුවළ නප්රවාය .) 
 

අතිපූජනීය මශා වංඝරත්නයයන් අලවරයි, සියලු ආගම්ල පූජකතුමනි, ශ්රී ංකාලා  

ජනතාලනි, හිතලතුනි,   
 

1970 දී යම් රයේ බයට ආයේ වමාජලාදී ආණ්ඩුලක් වුණාට කවුරුලත් කිේයේ නැශැ ඒක 

රුසියාල,  චීනය, මැදිශත්යලා ශදපු ආණ්ඩුලක් කියා. ඒ ලයේම 1977 දී බය ගත්යත 

ධනලාදී ආණ්ඩුලක් වුණාට අපි කිවුයල නෑ ඒක ඇයමරිකාල, බ්රිතානය මැදිශත්යලා ශදපු 

ආණ්ඩුලක් කියා. නමුත් 2015 ජනලාරි ජනාධිඳතිලරණයේදී ඉතිශාවයේ කලදාලත් අපි 

අත්දැකපු නැති තරමට වියේශීය අතයඳවීම් තිබුණා. යම් රයේ යේඳානයට බරඳත 

විදියට වියේශීය රටලල් අතයඳොලන්න ඳටන් ගත්යත් 2009 අපි යුේධය දිනුලයින්  ඳව්යවේ. 

අයේ රටට එයරහි වියේශීය බයේග කලදාලත් හිතුයේ නෑ ඒ යුේධය අපි දිනයි කියා.  
 

මුලින්ම යම් මැදිශත්වීම වුයණ් 2010 ජනාධිඳතිලරණයේදී. නමුත් යම් රයේ ජනතාල ඒ 

උත්වාශය තීරණාත්මක විදියට ඳරාජය කෂා. නමුත්  2015 දක්ලා දිගටම ඒ කුමන්ත්රණය 

ක්රියාත්මක වුණා. 2015 දී එක්වත් ජාතික ඳක්යේ නායකයා තරඟයයන් ඉලත් යලා 

යඳොදු අයේක්කයයකු ඉදිරිඳත් කෂ යුතුයි කියා තීරණය කයෂේත් කවුද කියා ඔබ 

දන්නලා.   
 

2015 දී යශඳාන ආණ්ඩුල බයට ආලට ඳව්යවේ ශතුරු ශමුදාලක් විසින් ංකාල 

ආක්රමණය කරා බය අල්ගත්ත ලයේ තත්ත්ලයක් තමයි ඇතිවුයණ්. රට යබදීමට 

විරුේධ මුළු ජාතිකලාදී කවුරටම ඒයගොල්යෝ ඳශර දුන්නා. යම් රටත් ජාතියත් සුරකින 

මශා වංඝරත්නය යටත් කර ගන්න ප්රධාන භික්ෂූන් ලශන්යවේා යබොරු ය ෝදනා මත හියේ 

දැම්මා. ලැඩියයන්ම ඳැන්නුයේ ඳන්වල්ල ඉන්න අලි ඇතුන් ඳව්යව. ඒ යබෞේධයන්යේ 

යඳරශැර වංව්කෘතිය ඉලර කරන්න.  

 



ත්රව්තලාදය ඳරාජය කරා රට රැකපු වන්නේධ ශමුදා අකේමණය කරන්න ඳශම 

යවොල්දාදුලායේ ඉා ආරක්ක මාණ්ඩලික ප්රධානියා දක්ලා යතෝරාගත් ත්රිවිධ ශමුදා 

වාමාජිකයන් අත්අඩංගුලට අරයගන යබොරු ය ෝදනා මත වති ගණන් මාව ගණන් අවුරුදු 

ගණන් බන්ධනාගාර ගත කරා යබොරු නඩුත් ඳැලරුලා. එයශම කයල්, යම් රණවිරුයලෝ 

යනොයලයි, යශොරු වශ මිනීමරුයලො කියන අදශව ංකායේ මිනිසුන්යේ ඔළුලට දමා 

යෝකය පුරාත් ප්ර ාරය කරන්න. 
 

ජාතිකලාදී කවුයේ යේඳානඥයන්ටත් යදන්න පුළුලන් සියලුම දඬුලම් දුන්නා. විමේන 

යකොමිවම් ඳත් කෂා, යඳොලීසියට යගන්නුලා, මාව ගණන් රිමාන්ඩ් කෂා,  යබොරු නඩු 

ඳැලරුලා. යම් යවේරම කයෂේ යම් රයේ ජාතිකලාදී කවුර වශමුලින්ම විනා කර අලුත්  

ලයලවථ්ාලක් වම්මත කරා රට යබදා ඉලරයක් කරන්න. යුේධයයන් කරන්න බැරි වුණ 

යේ, යම් විදියේ යේඳාන යමයශයුම් ලලින් කරන්න ශැදුලා.   
 

2019 යනොලැම්බේ මායවේ, අපි ජනාධිඳතිලරණයයන් දිනපු නිවා ඒ වැසුම අලවානය 

දක්ලා ක්රියාත්මක කරන්න බැරි වුණා.  නමුත් ජාතයන්තර ශා යේශීය කුමන්ත්රණකාරයයෝ 

තලම ලැයඩ් අතෑරා නැශැ. අලුත් ජනාධිඳතිලරයා ඳත් යලා දලව් කිහිඳයක් ඇතුෂත 

බටහිර තානාඳති කාේයායක යවේවිකාලක් ඳැශැරයගන ගිහින් ප්රන් කෂාය කියා රඟ 

දක්ලපු යබොරු නාඩගම අපි කවුරුත් දැක්කා. අලුත් ආණ්ඩුලට හුව්මක් ගන්නලත් ඉඩ 

යදන්න යම් කුමන්ත්රණකාරයයෝ සූදානම් නැති බල ඒයකන් යඳනුනා.  
 

2015 යම් රයේ බය අල් ගත්ත යශඳාන කුමන්ත්රණකාරයයෝ ඒයගොල්න්යග 

වියේශීය ශාම්පුතුන්ට දීපු යඳොයරොන්දු ඳත්රය තමයි 2015 ඔක්යතෝම්බේ මායවේ එක්වත් 

ජාතීන්යේ මානල හිමිකම් කවුන්සියේ ංකායේ වම අනුග්රාශකත්ලයයන් වම්මත 

කරගත්ත 30/1 යයෝජනාල. ඒයකන් ඉව්යවල්ාම කයෂේ, ංකායේ ශමුදාල යුද අඳරාධ 

කරයි කියා පිළිගන්න එක. ඊට ඳව්යවේ ඒ යුද අඳරාධ ය ෝදනා විභාග කරන්න  වියේශීය 

විනි ්යකාරලරුන් ශා ඳරිය ෝදකයන් වහිත වියේ අධිකරණයක් පිහිටුලන්න එකඟ 

වුණා. උවාවියේ නඩුලක් යගොනු කරන්න තරම් වාක්ෂි නැති වුනත්, මානල හිමිකම් 

උල්ංඝනය කෂාය කිය වැකයක් ශරි තියයන  වන්නේධ ශමුදා වාමාජිකයන් ඳරිඳාන 

ක්රියාදාමයකින්  යවේලයයන් ඉලත් කරන්නත් ඒයගොල්යෝ බාරගත්තා.  යම්යක අරමුණ 

වුයණ්, ංකායේ ත්රිවිධ ශමුදායේ ජීලගුණය බිා අකේමණය කරා දාන්න.  
 

30/1 යයෝජනායේ ප්රධානම යඳොයරොන්දු කියපු ආකාරයටම ක්රියාත්මක කරන්න බැරි 

වුණත්, ඒලා යලනත් ආකාරයට ක්රියාත්මක කරන්න යශඳාන ආණ්ඩුල අලුත් නීති 

වම්මත කරා තියයනලා. 2016 අයගෝව්තු මාවයේදී ඳාේලියම්න්තුයේ විලාදයකටලත් ඉඩ 

යනොදී යශඳාකයයෝ අතුරුදශන් වලන්යේ කාේයා ඳනත බශත්කාරයයන් වම්මත 

කරගත්ත. ‘කාේයායක්’ කිවුලට ඒක ඇත්තටම සිතාසි නිකුත් කරන්න, වාක්ෂි කරුලන් 

කැලන්න, විභාග ඳලත්ලන්න බය තියයන විනි ්ය වභාලක්. ඒයක නිධාරීන්ට ඕනෑම 

ශමුදා කවුරක්, යඳොලිව් වථ්ානයක්, බන්ධනාගාරයක් ලයරන්තු නැතුල යවෝදිසි කරා 



ඕනෑම ලියවිල්ක් යශෝ භාණ්ඩයක් තමන් වන්තකයට ගන්න පුලුලන්. රාජය රශව ්

ඳනයත් විධිවිධාන ලට ඳටශැනිල වුලත්,  බුේධි අං, වන්නේධ ශමුදා  ඇතුළු සියලුම 

රජයේ ආයතන යම් අතුරුදශන් වලන්යේ කාේයායට වම්පූේණ වශයයෝගය දක්ලන්න 

නීතියයන් බැඳිා ඉන්නලා.  
 

2018 මාේතු මාවයේ මශා වංඝරත්නයේ  දැඩි වියරෝධයත් යනොතකා අතුරුදශන් කරවීම් 

ලට එයරහි ජාතයන්තර ප්රඥේතිය ංකායේ බාත්මක කරන්න 2018 අංක 05 දරණ 

ඳනත යශඳාකයයෝ වම්මත කරගත්ත. යම්යකන් ඇත්තටම යකයරන්යන අතුරුදශන් 

වලන් යශොයන එක යනොයලයි, ංකායේ ශමුදා වාමාජිකයන් දඩයම් කරන එක. යම් නීතිය 

යටයත් ංකාල තුෂ අතුරුදශන් කරවීමක් සිදු කෂාය කියා වැක කරන පුේගයයකු 

වියේශීය රටකට උදේඳණය කරයගන ඔහුට විරුේධල එම රයේදී නඩු ඳලරන්න නැතිනම්, 

ජාතයන්තර අඳරාධ අධිකරණයට බාරදීම කරන්න පුලුලන්.   
 

2018 අයගෝව්තු මාවයේදී, අඳරාධ කටයුතුලදී අයනයෝනය උඳකාර වැ ම් ඳනතට 

යශඳාන ආණ්ඩුල යගනාපු අංක 24 දරණ වංයෝධන ඳනයතන් යකයරන්යන, වියේශීය 

රටකට නැතිනම් ජාතයන්තර අඳරාධ අධිකරණයට ංකාල තුෂ ඒයගොල්න්ට අලය 

වැකකරුලන් නැතිනම් වාක්ෂිකරුලන් යවොයා ගන්න, ඒ නඩුලට අලය වාක්ෂි ංකායලන් 

යගන්ලාගන්න යාන්ත්රණයක් ශදන එකයි. එක්වත් ජාතීන්යේ මානල හිමිකම් යකොමවාරිව්, 

ශ්රී ංකායේ යුද අඳරාධ කෂ බලට වැක කරන වන්නේධ ශමුදා වාමාජිකයන්ට විරුේධල 

තම තමන්යේ රටල “යුනිලේවල් ජරිව්ඩික්න්” වංකල්ඳය යටයත්  නඩු ඳලරන්න 

කියා බටහිර රටලල් ලලින් දැනටමත් ඉල්ලීමක් කරයි තියයන්යන.  
 

2019, ජනාධිඳතිලරණයයන් යශඳාකයයෝ දිනුල නම් යම් ඔක්යකොම ක්රියාත්මක කරා 

ංකාල ඉලරම කරා දානලා. යම් යදව් වියදව් කුමන්ත්රණය තීරණාත්මක විදිශට ඳරාජය 

කරන්න අපිට ඉතාමත්ම ප්රබ ජනලරමක් ඕන යලනලා. ඔබට මතක ඇති 2018 

අලවානයේදී යශඳාන ආණ්ඩුල යදකට යබදිා බිලැයටමින් තිබුණ අලව්ථායලදිත් 

තමන් ඇති කරපු ඒ ආණ්ඩුල රැකගන්න බටහිර තානාඳති කාේයා ල නිධාරීන් 

ඳාේලියම්න්තුයේ අමුත්තන්යග ගැරියේ ඉයගන යශඳාන කතානායකලරයා ගත්තු 

ක්රියාමාේගලට අත්පුඩි ගවමින්, ඔල්ලරවන් යදමින් වශයයෝගය දක්ලපු ආකාරය. 

ජනාධිඳතිලරණයයන් ඳැරදුනාට කුමන්ත්රණකාරයයෝ ලැයඩ් අත්ශැරා නැති බල අපි 

යශොඳින් යත්රුම් ගන්න ඕයන්. 
 

මම මශජනතාලයගන් කරන ඉල්ලීම තමයි යේඳාන කාරණාලදී  ශැම යලායලම 

යොකු චිත්රය  සිහියේ තබා ගන්න කියයි. අපි රටක් ශැටියට මුහුණ දීා තියයන 

තේජනයේ ශැටියට යේඳානික ලයයන් ලැදගත් කාරණා යමොනලද, යනොලැදගත් 

කාරණා යමොනලද කියා යත්රුම් යේරුම් කරගන්න බැරි වුයණොත්, අපි විනා යලනලා.  

ආරුමුගම් යතොන්ඩමන් මශතායේ  මෂයගදර වමාජ දුරවථ්භාලය ශරියටම රැකුණාද, 2011 



දී  කවුරුශරි ක්රිකේ තරඟයක් ඳාලා දුන්නද ලයේ යේලල් ගැන විවිධ අයට යනොයයක් 

කාරණා කියන්න පුලුලන්. නමුත් ඕලා යේඳාන ලයයන් ලැදගත් කාරණා යනොයලයි.  
 

2019 යනොලැම්බේ මායවේ යගෝඨාභය රාජඳක් ජනාධිඳතිතුමා බයට ආලට ඳව්යවේ අඳට 

මුහුණ යදන්න වුණ යොකුම ප්ර්නය තමයි යකොවිඩ් - 19 ලවංගතය. අන්න ඒ යොකු 

ප්ර්නයට වාේථකල මුහුණ දුන්නද කියන එකයි යමතන ලැදගත් යලන්යන්. මම 

ඳැශැදිලිලම කියනලා යකොවිඩ්-19 ඳානය අතින් යෝකයේ  ඉදිරියයන්ම ඉන්න රටක් 

අපි.  නල න්තය ඳලා ඉන්යන අපිට ලඩා පිටිඳව්යවන්. වියේනාමය, යශොංයකොං ශා 

තායිලානය ලයේ රටලල් යකොවිඩ්-19 ලයේ යරෝග ඳානය කරන ශැටි ඉයගන ගත්යත 

2003 වාේව් ලවංගතයයන් බැටකාා.  
 

අපිට ඒ ලයේ යරෝග ගැන යොකු අත්දැකීමක් නැතුල තමයි යකොවිඩ්-19 යම් මේටමට 

ඳානය කරා තියයන්යන. පිටරටින් එන ආවාධිතයයක් වමාජයට ගියයොත් විතරයි 

ආයයමත් යකොවිඩ් - 19 ලයාේතියක් යමයශේ ඇති යලන්යන. යශඳාන කල්ලිය බයේ 

හිටියනම් ඒයගොල්න්ට පුලුලන්ද යකොවිඩ්-19 යම් විදියට ඳානය කරන්න? අපි ලැදගත් 

යේලල් යමොනලද, යනොලැදගත් යේලල් යමොනලද කියා යශොදින් යත්රුම් අරයගන, ශැම 

යලායලම යොකු චිත්රය ගැන හිතුයලොත් අයේ ජනතාල දිනුම්.  
 

කරුණා අම්මාන් යකොටි වංවිධානයේ ඉන්නයකොට ශමුදා කවුරුලට ගශා යවබළුන් 

දශව් ගණනක් මරපු බල කිවුලයි කියා යශඳාන විඳක්ෂය උඩ ඳනින ශැටි අපි ඳහුගියදා 

දැක්කා. යොකු චිත්රය යටඳත් කරා, යලන යලන කාරණා ඉව්වරශට දාන්න යකොයි තරම් 

යල්සිද කියා ඒයකන් යේනලා. 2005 යනොලැම්බේ මාවයේ මම ජනාධිඳති වුණාට ඳව්යව, 

අපි යකොටි වංවි ධානය වශමුලින්ම විනා කරා දැම්මා. කරුණා ඒ කායල් ත්රවත්ලාදයත්, 

යබදුම්ලාදයත් යදකම අත්ශැරා යකොටි වංවිධානයයන් ඉලත් යලා යුද ශමුදා බුේධි 

අංයට යටත් යලච්  නිවා ඔහු යකොටි වංවිධානයත් එක්ක විනා වුයණ් නෑ. 

ප්රභාකරන්යේ මෘත යේශය ශුනනාගන්න අපි යැවුයලත් කරුණාල.   
 

කරුණා යමන්න යමයශම කිවුලා, ඒ නිවා ඔයේ ලටිනා ඡන්දය යශඳාන ඳාේලයට 

යදන්න කියා ඉල්න කේටියයේ යකරුලාල ගැනත් යශොයා බන්න ලටිනලා. යම් අය 

1989 දී ත්රව්තලාදීන්යේ හිත දිනාගන්න කියා  යමෝඩ විදියට  ආයුධ යොරි ගණන්, මුදල් 

යගෝනි ගණන් යකොටි වංවිධානයට දුන්නා.  ඊට ඳව්යව යකොටි අපිට ගැහුයේ ඒ ආයුධ 

ලලින්මයි. 2002 දී ඒයගොල්යෝ වටන් විරාම ගිවිසුයමන් උතුරු නැයගනහිර ඳෂාත් යදකම 

ප්රභාකරන්ට ලිය දුන්නා. යශඳාන ආණ්ඩුල කායල් රට යබදන්න අලුත් ලයලවථ්ාලක් 

යකටුම්ඳත් කෂා. ඊට ඳව්යව, ඒ යබදුම්ලාදී ලයලව්ථායේ ූලධේම සියල් 2019 

ජනාධිඳතිලරණ ප්රතිඳත්ති ප්රකානයටත් ඇතුෂත් කෂා.  
 

කරුණා මිනීමරපු කායයත්, ඊට ඳසුලත්, අද දක්ලාම යශඳාන ඳාේලයේ නයාය ඳත්රයේ 

තියයන්යන් යම් රට යබදන එක. කරුණා මිනීමරන එක අත්ශැරියත්, යශඳාකයයෝ රට 

යබදන එක නම් අත්ශැරා නෑ. ඒකයි අපි යමතන යත්රුම් ගන්න ඕන. කරුණා කිවුල 



යේලල් ගැන දැන් යකොයශොමත් විමේණයක් ඳැලැත්යලනලා  .අයි.ඩී එයකන්. ඉතිං යඳොඩි 

චිත්රය දිශා බා යොකු චිත්රය යමොයශොතකට ශරි අමතක කයෂොත් සිේධ යලන්යන් 

විනායක්. ඒකයි මම ශැම යලායලම අලධාරණය කරන්යන්, යඳොඩි චිත්රය යනොයලයි, 

යොකු චිත්රය ගැනම අලධානය යයොමු කරන්න ඕන කියා.   
 

යඳොඩි යඳොඩි සිල්ර කාරණා මත ඡන්දය යදන්න ගියයොත් අයේ රටත්, ජාතියත්, ආගමත්, 

වංව්කෘතියත්, මතු ඳරම්ඳරායේ අනාගතයත්, සියල්ම ඉලර යලයි නලතතින්යන. 

ජනතාල ශැම විටම යමයනහි කරන්න ඕනි යම් රට වාේථකල ඳානය කරන්න, ආේථික 

දියුණුල ඇති කරන්න, ත්රව්තලාදය තුරන් කරා ජනතාලයේ ආරක්ාල තශවුරු කරන්න 

පුළුලන් කාටද? මැතිලරණ කට යේාලට ඳලත්ල ප්රජාතන්ත්රලාදය තශවුරු කරන්න 

පුළුලන් කාටද? මතු ඳරම්ඳරාලට නිදශයවේ ජීලත් විය ශැකි, ආඩම්බර විය ශැකි ංකාලක් 

යගොඩනගන්න පුලුලන් කාටද? කියන ප්ර්නයයි. ඒකට උත්තරය යමොකක්ද කියා මම 

කියන්න ඕන නැශැ, ශැම ශ්රී ාංකිකයකුම දන්නලා. 

 

 

ව්තුතියි.  
 

ඔබ වැමට යතරුලන් වරණයි, යදවි පිහිටයි.  

 

 


