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පාර්ලිමේන්තුමේ මන්තීවරුන්ත අුමෙන්ත බහුතෙ විශව්ාසය දිනා ගත් පුද්ගලයා මලස මා 

පසුගිය 20 මවනිදා ජනාධිපති මලස මත්රි පත් වුණා.  අද දිනමේ ජනාධිපති මලස මුල් 

වතාවට ඔබ අමතනවා. 

 

මේ සභාව ශ්රි ලංකාමේ විවිධ ජන මකාටස් නිමයෝජනය කෙනවා.  සංහල මහෝ මේවා, දමිල 

මහෝ මේවා, මුස්ිේ මහෝ මේවා, බර්ලගර්ල මහෝ මේවා මවනත් ජන මකාටසක් මහෝ මේවා ඔබ 

මමතනට රැස් මවන්තමන්ත ශ්රි ලංකා පාර්ලිමේන්තුව මලසයි. 

 

පාර්ලිමේන්තු නිමයෝජිතයින්ත මතෝො පත් කෙගත්මත් විවිධ ජන කණ්ඩායේවලට අයත් 

ජනතාව විසන්ත.  ඒ කුමන ජන මකාටසක් නිමයෝජනය කළත් අප සයල්ලම කටයුු 

කෙන්තමන්ත ශ්රී ලාංකිකයන්ත මලසයි. 

 

අද මම ඔබ අමතන්තමන්ත සෑම ශ්රී ලාංකිකමයකුමේම ජනාධිපති මලසයි. 

 

අමේ ෙට විවිධ සංසක්ෘතින්තට අයත්, විවිධ ආගේ අදහන, විවිධ භාෂා කතා කෙන 

ජනතාවකමගන්ත සමන්තවිතයි.  සංස්කෘතික ඇවුේ පැවුේ පවත්වාමගන යෑමට, ආගේ 

ඇදහීමට සහ තම මේ භාෂාව භාවිත කිරීමට සැමට ඇති අයිතිය ඔමේ ජනාධිපතිවෙයා මලස 

මම ආෙක්ෂා කෙනවා. 

 

ඒ වමේම ආණ්ුක්රම වයවසථ්ානුකූලව, බුද්ධාගමට ප්රමුඛසථ්ානය මදමින්ත, බුද්ධ ශාසනය 

සුෙක්ිත මකාට මපෝෂණය කිරීමටත්, අමනකුත් සයලු ආගේවල අයිතිවාසකේ ආෙක්ෂා 

කිරීමටත් මා බැඳී සටිනවා. 

 

අපට ආගමික, සංස්කෘතින, සමාජයීය වශමයන්ත පමණක් මනාව, ආර්ලික වශමයන්ත ද මප්රෞඪ 

අතීත උරුමයක් දායාද වී තිමයනවා.  එය විවිධ සංස්කෘතීන්තවින්ත මපෝෂණය වි තිමයනවා.  

සතෙවෙේ මදවිවරු පිළිබඳ සංකල්ප, බුදු දහම හා සේබන්තධ මවන්තමන්ත අන්තන එමහමයි.  මේ 
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අතීත උරුමයන්ත පදනේ කෙගනිමින්ත අනාගතය මගාඩනැංවීමේ වගකිම අද අපට පැවරී 

තිමයනවා. 

 

මම බාෙගත්මත් විපත්තියට ඇද වැටුණු ෙටක්,  දරුණු ආර්ලික අර්ලබුදය එක පැත්තකින්ත, 

දැවැන්තත ජනතා විමෙෝධය තවත් පැත්තකින්ත.  නමුත් ෙට මවනුමවන්ත මේ අසීරු අභිමයෝගය 

භාෙ ගැනීමට මම තීෙණය කළා.  ඒ අඳුෙට සාප කෙමින්ත ඉන්තනවාට වඩා එක පහනක් මහෝ 

දැල්වීම ෙට මවනුමවන්ත මා කළයුු යුුකමක් මස් මා සැළකු නිසයි. 

 

අද අප මුහුණ මදන්තමන්ත නුතන ඉතිහාසමේ කිස දිමනක අමේ ෙට මුහුණ මනාදුන්ත මට්ටමේ 

අතිශය බෙපතල ප්රශ්නයකට.  අපි දැවැන්තත අනුෙකට මගාදුරු මවලා.  ඒ අනුරින්ත ෙට 

මේො ගත හැක්මක් අප සයලු මදනාම එකට එකුවී මේ අභිමයෝගයට මුහුණ දුන්තමනාත් 

විතෙයි.  මේ පාර්ලිමේන්තුමේ සටින ගරු මන්තීවරුන්ත වමේම සමස්ත ජනතාවත් ෙට මගාඩ 

නැගීමේ වෑයමට තම තමන්තමේ ශක්ති ප්රමාණමයන්ත දායක වීම ඉතා වැදගත්. 

 

ෙට මගාඩනැංවීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුමේ සයලු මදනා එකට එක්වී කටයුු කිරීම මේ 

අවස්ථාමේ ෙමට් බහුතෙ ජනතාවමේ බලාමපාමොත්ුවයි.  එකට එක්වුමණාත් අපට ජාතිය 

ඉහළට ඔසවා තබන්තනට හැකි මවනවා.  මබදී මවන්ත වුමණාත්, පරිහාණියට හා 

අසෙණභාවයට පත්මවන්තමන්ත මේ පාර්ලිමේන්තුමේ සටින ජනතා නිමයෝජිතයන්ත පමණක් 

මනමවයි.  මුළු මහත් ජාතියමයි. 

 

ඒ නිසා සර්ලව පාක්ික ආණ්ුවක් පිහිටුවීම උමදසා එක්වන මලස මම යළිත් මේ 

පාර්ලිමේන්තුව නිමයෝජනය කෙන සයළු පාර්ලශ්වයන්තමගන්ත ඉල්ලා සටිනවා.  මම ඔබ සැමට 

මිත්රත්වමේ හස්තය මගෞෙවමයන්ත දිගු කෙනවා.  අතීතය පමසකලා, ෙට මවනුමවන්ත එකට 

එක්මවන්තන කියා විශ්වාසමයන්ත යුුව ආොධනා කෙනවා.  සර්ලව පාක්ික ආණ්ුව පිළිබඳ 

මද්ශපාලන පක්ෂ සමඟ පවත්වන සාකච්ඡා මම දැනටමත් ආෙේභ කෙ තිමයනවා. 
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මමේ වැඩපිළිමවල විමසා බලා, ඉන්තපසුව සර්ලව පාක්ික ආණ්ුව පිහිටුවීමට එකඟත්වය 

පළ කෙන බව යේ යේ පාර්ලශව්යන්ත ප්රකාශ කෙ තිබුණා.   ඒ පිළිබඳවත් මම අදහසක් පළ 

කෙන්තනට කැමතියි.  සර්ලව පාක්ික ආණ්ුවක් යනු එක් පක්ෂයක තනිමතයට ක්රියා කෙන 

ආණ්ුවක් මනාමවයි.  එය මපාදු ප්රතිපත්ති ොමුවක් ුළ සයළු පර්ලශව්යන්තමේ අදහස් අනුව 

මපෝෂණය වන ආණ්ුවක්.  අප හැම මදනාමේම අදහස් අනුව ක්රියාත්මක වන ආණ්ුවක්.  

ෙට මවනුමවන්ත අප සයළු මදනාම එකට එකු වී ඉදිරියට මගන යන ආණ්ුවක්. 

 

කඩිනමින්ත මේ මද්ශපාලන අර්ලබුදය විසඳාමගන ස්ථාවෙත්වයක් ඇති කෙ ගැනීම සඳහා සර්ලව 

පාක්ික ආණ්ුවක වැදගත්කම මම මේ සභාවට යළි යළිත් අවධාෙණය කෙන්තනට 

කැමැතියි. 

 

ආර්ලිකය කඩා වැටීම නිසා අමේ ෙට මද්ශපාලන අර්ලබුදයට මගාදුරු වුණා.  මේ අයුරින්ත අමේ 

ආර්ලිකය කඩා වැටුමන්ත ඇයි? 

 

අමේ ආර්ලික ක්රමමේදයන්ත මකමස් විය යුු දැයි යන්තන ගැන අපි දැන්ත දශක මදක ුනක් 

තිස්මස් වාද විවාද කෙ ගන්තනවා.  1977 දි අප ෙටට නව ආර්ලික ක්රමයක් හඳුන්තවා දුන්තනා.  

නමුත් කාලයට ගැළමපන මලස එය නවිකෙණය කෙ ගන්තනට අප අසමත් වුණා.  ආර්ලිකය 

නවීකෙණය කිරීම සඳහා අවධානය මයාමු මනාකෙ තෙඟකාරී, අදූෙදර්ලී සහ විනාශකාරී පටු 

මද්ශපාලනයක නිතෙ වුණා.  යුක්මර්ලන යුද්ධය, මකාවිඩ් වසංගතය සහ මලෝකමේ ප්රධාන 

ආර්ලිකයන්ත කඩා වැටීම වැනි ජාතයන්තතෙමේ සදුවු අවාසදායක ආර්ලික සාධක අමේ 

අර්ලබුදය තවත් සංකීර්ලණ තත්ත්වයකට ඇද දැේමා. 

 

මේ ප්රධාන මහ්ු සාධක නිසා අමේ ෙට පහළටම ඇද වැටුණා.  ජනතාව අති මහත් 

දුෂ්කෙතාවයන්තට ලක්වුණා. දැන්ත අපි වැටුණු තැනින්ත නැවත නැගිටීමේ ක්රියාවිය ආෙේභ 

කෙලයි තිමයන්තමන්ත. 
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මේ වන විට විදුි කේපාදුවා අවම කෙ ගැනීමට අපට හැකි වී තිමයනවා.  වගා කටයුු සඳහා 

ඉදිරිමේදී අවශය වන මපාමහාෙ මගන්තවා ගැනීමේ වැඩ කටයුු දැන්ත සදු මකමෙමින්ත 

පවතිනවා.  ගෑස් හිඟය සේපුර්ලණමයන්තම පාමහ් නිම මවමින්ත පවතිනවා.  මපෝිේවල 

ෙසත්ියාදු මනාවී සාමානය පරිදි ගෑස් ලබා ගැනීමට තව ටික දිනකින්ත හැමමෝටම පුළුවන්ත 

මවනවා.  ආහාෙ හිඟයක් ඇති මනාවීම සඳහා ආෙක්ිත පියවෙ මගන තිමයනවා.  

මෙෝහල්වලට අතයවශය මබමහත් හා වවදය උපකෙණ මගන්තවා ගැනීම ආෙේභ කෙ 

තිමයනවා.  පාසැල් යළි විවෘත කිරීමට කටයුු කෙ තිමයනවා.  කර්ලමාන්තත සහ අපනයන 

අංශයන්තට එල්ල වී ඇති බාධාවන්ත ඉවත් කිරීමට පියවෙ ගනිමින්ත සටිනවා.   

 

යළි නැගී සටිමේ උත්සාහමේදී අමේ අසල්වැස ඉන්තදියාව ලබා දුන්ත සහාය පිළිබඳව මම 

විමශ්ෂමයන්ත සඳහන්ත කෙන්තනට කැමැතියි.  ඉන්තදීය අගමැති නමර්ලන්තර මමෝදි මැතිුමා ප්රධාන 

ඉන්තදීය ෙජය අපට ලබා දුන්තමන්ත ජිවන හුස්මත්.  මම ශ්රී ලාංකික ජනතාව මවනුමවන්ත මමෝදි 

අගමැතිුමාටත්, ඉන්තදීය ෙජයටත්, ඉන්තදීය ජනතාවටත් ස්ුතිය පුද කෙ සටිනවා.   

 

අද දවමස් අප ඉදිරිමේ ඇති මකටි කාලීන ප්රධාන ගැටලුව මවන්තමන්ත ඉන්තධන හිඟයයි.  

ඉන්තධන මගන්තවා ගැනීම සඳහා මවනත් ෙටවින්ත ණය ආධාෙ ලැමබන ුරු බලා සටීමේ 

ක්රමය අපි අවසන්ත කළයුුය.  ඒ නිසා අමේ ෙමට් අපනයන ආදායම සහ විමද්ශ මේෂණයන්තට 

සරිලන පරිදි ඉන්තධන මගන්තවා ගැනීමේ ක්රමමේදයක් අප ආෙේභ කෙනවා.  මමහිදි ඉන්තධන 

සඳහා මගවීේ සමබෙ කෙ ගැනීම සඳහා මතෝොගත් ආනයන සීමා කිරීමට අපට සදුමවනවා.  

අනික් අතින්ත ඉන්තධන සැපයීම සීමා කෙන්තන සදුමවනවා.  ඒ නිසා මේ අවුරුද්ද අවසන්තවන 

ුරු මේ අපහසුකේ ෙට මවනුමවන්ත අපි දො ගනිමු. 

 

ආර්ලික අර්ලබුදය නිසා අපි හැමමෝම විවිධාකාෙ දුෂ්කෙතා අත්විඳිනවා.  පීඩාවන්තට ලක් 

මවනවා.  දුක් විදිනවා, කෙදෙ විදිනවා.  මේ දුක් කෙදෙ සහ පීඩාවින්ත මිදීමේ මාර්ලගය කො 

මේ ෙට මගනයාමට ඔබ සයළු මදනාමේම සහාය ඇතිව මම කටයුු  කෙනවා. 
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මේ දුෂ්කෙතාවයන්තමගන්ත මිදීමට අප දීර්ලඝ කාින විසඳුේ කො යායුුයි.  නැවත කිසදිමනක 

මමවැනි ආර්ලික අර්ලබුදයක් අමේ ෙමට් ඇති මනාවන පරිදි ශක්තිමත් පදනමක් දැමිය යුුය.  

ආර්ලිකය නවීකෙණය කළයුුයි.  ආර්ලික සථ්ාවෙත්වය ස්ථාපිත කෙ, තෙඟකාරී අපනයන 

ආර්ලිකයක් කො පරිවර්ලථනය කළයුුයි.  ඒ සදහා අවශය වාර්ලථා, සැළසුේ, නීති - රීති, අණ 

- පණත් සහ වැඩසටහන්ත දැන්ත අප සකස් කෙ මගන යනවා. 

 

අද මම ඔබ ඉදිරිමේ පැහැදිි කෙන්තමන්ත අමේ ඉදිරි ගමන සඳහා පදනේ වන සැළසුේ ොමුවයි.  

මේ ොමුව ුළ අප ක්රියාත්මක කෙන වැඩසටහන්ත පිළිබඳ සවිස්තෙ මතාෙුරු ඉදිරිමේ 

පාර්ලිමේන්තුවට මගන එන අන්තතර්ලකාලීන අයවැය සහ 2023 අයවැය ඔස්මස් ඉදිරිපත් 

කෙනවා. 

 

යළි නැගී සටීමේ මුික පියවෙක් වශමයන්ත අප ජාතයන්තතෙ මූලය අෙමුදල සමඟ සේ අවුරුදු 

වැඩපිළිමවලක් පිළිබදඳ සාකච්ඡා ආෙේභ කළා.  අමගෝස්ු මාසමේ සට අප ඒ සාකච්ඡා 

යිත් ඉදිරියට මගන යනවා.  මුික වටමේ මාණ්ඩික සාකච්ඡා කඩිනමින්ත සහ සාර්ලථක 

මලස අවසන්ත කිරීම අමේ බලාමපාමොත්ුවයි. 

 

ජාතයන්තතෙ මූලය හා නීති විමශෂ්ඥයන්ත වන ලසාඩ් සහ ක්ිෆඩ් චාන්තස් ආයතනය සමඟ 

එක්වී ණය ස්ථාවෙ කෙලීමේ සැළසුේ දැන්ත අවසන්ත අදියෙට පැමිණ තිමයනවා.  මේ සැළැසම් 

මනාමබා දිනකින්ත අප ජාතයන්තතෙ අෙමුදලට ඉදිරිපත් කෙනවා.  ඉන්තපසුව අපට ණය ආධාෙ 

ලබා දී ඇති ෙටවල් සමඟ සාකච්ඡා කෙනවා.  අනුරුව පුද්ගික ණයකරුවන්ත සමඟත් 

සාකච්ඡා අෙඹනවා.  ඔවුන්ත සමග එකඟතාවන්තට එළමඹනවා. 

 

අවසානමේ අපනයන ආර්ලිකය ශක්තිමත් කෙලීමට අවශය ප්රතිපත්ති, නීති-රීති හා 

වැඩසහටන්ත සේපාදනය කෙනවා.  අමේ අතීත ආර්ලික උරුමය විමද්ශ මවළඳාමයි.  අතීතමේ 

ශ්රී ලංකාව මුළු මලාවම දැන හඳුනා සටිමේ මුහුදු මස්ද මාවමත් පිහිටි ප්රධාන ආර්ලික 

මක්න්තරස්ථානයක් මලසටයි.  ශ්රී ලංකා විමටක මපෙ දිග ධානයාගාෙය මලස හැදින්තූමේ ඒ 

නිසයි.  මුළු කලාපමේ තිබුණු සහල් මලාව පුො මබදා හරින මධයසථ්ානය වුමන්ත ලංකාවයි.   
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ඒ අතීත උරුමයන්ත යළි ස්ථාපිත කෙමින්ත අමේ අවසාන ඉලක්කය වන්තමන්ත ශක්තිමත් හා 

සංවර්ලධිත හරිත ආර්ලිකයක් නිර්ලමාණය කිරීමයි.  කාලගුණ විපර්ලයාස අනාගත මලෝකය 

මුහුණ මදන දැවැන්තත ගැටලුවක් බව හඳුනාමගන තිමයනවා.  කාලගුණ විපර්ලයාසයන්තට 

ඔමොත්ු දිය හැති ශක්තිමත් ආර්ලිකයක් අපි බිහි කළයුුයි.  මහා පොක්රමබාහු ෙජුමා 

පැවසුවාක් මමන්ත “ අහසන්ත වැමටන එක ජල බිදුවක් වත් අපමත් මනායවීමට” අප වගබලා 

ගතයුුයි. 

 

අද අපි මුහුණ මදන ආර්ලික අර්ලබුදමේ ප්රතිඵලයක් හැටියට ඇති නැති පෙතෙය පුළුල්මවමින්ත 

යනවා.  මධයම පන්තතිය හැකිමලනවා.  තව පැත්තකින්ත වයාපාෙ සහ කර්ලමාන්තත බෙපතල 

අභිමයෝගයන්තට මුහුණ මදනවා.  රැකියා අහිමිමවමින්ත යනවා.   

 

පසුගිය කාලමේ විමද්ශ ශ්රමිකයන්ත ලංකාවට එවන මේෂණ ප්රමාණය පහළ වැටුනා.  ඊට 

මහ්ු කිපයක් තිමයනවා.  මකාවිඩ් වසංගතය නිසා රැකියා ගණනාවක් අහිමි වුණා.  රැකියා 

සඳහා විමද්ශගත වන අය සමා වුණා.  රුපියල කෘතිමව පාලනය කිරීම නිසා මවනත් 

ක්රමවින්ත ලංකාවට මුදල් එවීම වඩාත් වාසදායක වුණා.  දැන්ත ක්රමක්රමමයන්ත මේ තත්ත්වය 

මවනස් මවමින්ත පවතිනවා.  බැංකු පද්ධතිය හෙහා ලංකාවට මුදල් එවීම දිරිමත් කෙලීමට අප 

පියවෙ ගන්තනවා. 

 

සංචාෙකයිවන්ත වැඩිපුෙ පැමිමණන්තමන්ත අමගෝස්ු මාසමේ සට, මේ සංචාෙකයින්ත වැඩි 

වැඩිමයන්ත මගන්තවා ගැනීමට අවශය කටයුු සේපාදනය මවමින්ත පවතිනවා. 

 

අපි ජනතාවමේ අයිතිය තහවුරු කෙනවා.  ෙජමේ බලපත්ර ඉඩේ ලාභින්තට සන්තනක්කෙ ඔේපු 

ලබා මදනවා.  ෙජමේ තට්ටු නිවාසවල ජීවත්වන අයට නිවාස අයිතිය ලබා මදනවා.  

කඳුකෙමේ දමිළ ජනතාවමේ ගැටලු විසඳීමේ වැඩසටහන්ත ක්රියාත්මක කෙනවා.   
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ආර්ලික ස්ථාවෙ කිරීමේ වෑයමේදි සමාජමේ දුබල, අසෙණ අු වෙප්රසාදිත මකාටස් පිළිබදව 

දැඩි අවධානයක් මයාමු කෙනවා.  ෙමට් වයවසාකයන්තට සය කුසලතා ඔස්මස් ඉදිරියට 

පැමිණීමේ මාර්ලග තව තවත් පුළුල් කෙමින්ත ඔවුන්ත දිරිමත් කෙනවා. 

 

මම අනාගතය මවනුමවන්ත සදු කළයුු සාධනීය සමාජ මවනස්කේ මවනුමවන්ත කැප මවනවා.  

නැවතත් පුළුල් මධයම පන්තතියක් බිහි කෙලීමට අවශය පදනම සකස් කෙනවා.  සමාජ 

මවළදමපාළ ආර්ලිකයක් ඔස්මස් ප්රතිලාභ සමස්ථ සමාජයට සාධාෙණව ලබා මදනවා.   

 

මේ සඳහා සමාජ සාධාෙණත්වය මකාමිසමක් ස්ථාපිත කෙන්තනට  ද මම පියවෙ ගන්තනවා.  

 

මීට දශක හතෙ පහකට මපොුව ොජය වයවසාය පිළිබදව ආර්ලික සංකල්පයක් පැවුනා.  

නමුත් එය අසාර්ලථක හා ආකාර්ලයක්ෂම බව දැන්ත මුළු මලාවම පිළිමගන තිමයනවා.  

සමාජවාදී ෙටවල් වන චීනය සහ වියට්නාමය වැනි ෙටවල් පවා දැන්ත ොජය වයවසාය 

ක්රියාත්මක කෙන්තමන්ත නෑ.  අපි තවදුෙටත් මේ පැෙණි සංකල්පමේ එල්ලී සටිමයාත්, අමේ 

ෙට තවදුෙටත් පහලට වැටිම වළක්වාලන්තනට කිසමවකුට හැකි වන්තමන්ත නෑ.  ඒ නිසා මේ 

පාු ලබන ොජය වයවසායන්ත ඉදිරියට මගනයා යුත්මත් මකමස්ද යන්තන පිළිබදව අපට 

ප්රතිපත්තිමය තීෙණ ගැනීමට සදුමවනවා. 

 

මමමතක් මලෝකමේ ආර්ලික බලවුන්ත වුමේ බටහිෙ ෙටවල්, නමුත් 21 වන සයවස නිමා 

වන්තනට මපෙ මලෝකමේ බලවත්ව ආර්ලිකය ඉන්තදීය සාගෙ කලාපයට හිමි මවනවා.  එවැනි 

පසුබිමක අමේ ෙමට් භූමගෝලීය පිහිටීම අතිශය වැදගත්.  අප මේ වාසදායක පිහිටීමමන්ත 

උපරිම ප්රමයෝජන ලබා ගත යුුයි.  මේ බැේ සහි තබා මගන අමේ අනාගත ආයතනික නීති 

හා ප්රතිපත්ති සේපාදනය කළයුුයි.  හැමදාමත් ණය ගනිමින්ත ෙටක් මගන යන්තනට අපට 

බැහැ.  ණය ගැනීේ හැකිතාක් අවම කෙ ගැනීමට අප කටයුු කළයුුයි.  ඒ නිසා ඉන්තදීය 

සාගෙ මක්න්තිය නව ආර්ලික බලමයන්ත අමේ ෙටට උපරිම  ප්රමයෝජන ලබා ගත හැකි නීති - 

රීති හා ප්රතිපත්ති මම ඔබ සමඟ එකු වී සේපාදනය කෙනවා. 

 



8 
 

ශ්රී ලාංමක්ය ජාතිය මගාඩනැංවීම උමදසා මවමහසීමේදී සාේප්රදායික චිනතනමයන්ත මිමදන්තන 

කියා මම සයලු පාර්ලශවයන්තමගන්ත ඉල්ලා සටිනවා.  නිකරුමණ් වැඩි මපාළියට වාණිජය ණය 

ගනිද්දි නිමසාල්මමන්ත බලා සටි සමහෙ කණ්ඩායේ, ෙටට හිතකෙ ආමයෝජනවලට විරුද්ධ 

මවනවා. 

 

කවුරුන්ත මහෝ කියන මදයක් මසායා බැලීමමන්ත මතාෙව පිළිමගන, විමද්ශ ආමයෝජන සඳහා 

විරුද්ධවීම නිසා අමේ ෙටට සදුවුණු පාුව මිළ කෙන්තන බෑ.   දූෂණ සහ වංචා නිසා ෙටට සදු 

ූ අලාභයන්ත ගැන ජනතාව දන්තනවා.  ඒත් මබාරු බිල්ලන්ත මවා පාමින්ත, විමද්ශ ආමයෝජන 

කඩාකේපල් කෙමින්ත ෙටට සදු කළ පාුව ගණන්ත හදන්තන බැරි තෙේ විශාලයි. 

 

මම උදාහෙණ කීපයක් පමණක් මගනහැෙ දක්වන්තනේ. 

 

ඉන්තදියාව සමඟ ඒක්වී ත්රිකුණාමලමේ මතල්ටැංකි සංකීර්ලණය සංවර්ලධනය කිරීමට 

සැෙමසද්දී ඉන්තදියාවට ලංකාව විකුණනවා කියමින්ත සංවර්ලධන වයාපෘතිය අඩාල කළා.  එදා 

අපට මතල් ටැංකි සංකීර්ලණය සංවර්ලධනය කෙ ගැනීමට අවකාශ ලැබුණා නේ, අද ජනතාවට 

ඉන්තධන මපෝිේවල දින ගණන්ත ෙසත්ියාදු මවන්තනට සදු මවන්තමන්ත නෑ. 

 

සුවසැරිය ගිලන්ත ෙථ මස්වය ආෙේභ කෙද්දීත් ඒ හා සමානම විමෙෝධයක් පෑවා.  සුවසැරිය 

ගිලන්ත ෙථවින්ත මෙෝහලට ආමවාත් අත්මවන්තමන්ත මෙණය කියා කියමින්ත සමහෙ 

වවදයවරුන්ත මාධය සාකච්ඡා පැවැත්ූවා.  නමුත් අප මකමස් මහෝ සුවසැරිය ආෙේභ කළ 

නිසා මේ වන විට ජීවිත දහස් ගණනක් ආෙක්ෂා වී තිමයනවා. 

 

සැහැල්ලු දුේරිය මස්වය සථ්ාපිත කෙන්තනටත්, වොය වැඩි දියුණු කෙන්තනටත් ජපානය 

ඉදිරිපත් ූ  අවසථ්ාමේ ඊට විරුද්ධ වුමණ් පදනේ විෙහිත මබාළඳ මහ්ු ගණනාවක් දක්වමින්ත.  

මේ නිසා අමේ ෙටට ලැබීමට තිබුණු මඩාලර්ල බිියන 3කට අධික ප්රමාණයක් අහිමි වුණා.  ඒ ්

විතෙක් මනමවයි.  ජපානය සහ ශ්රී ලංකාව අතෙ තිබුණු ඉපැෙණි මිත්රත්වයත් මදදො ගියා. 
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මේ වයාපෘති අපට ලබාදීමට මූිකත්වය ගත්මත් ශ්රී ලංකාමේ කුළුපග මිුමෙකු ූ හිටපු 

ජපාන අගමැති ින්තමෂෝ අමේ මැතිුමා. එුමන්ත පසුගියදා ඝාතන මකරුණා.  අමේ ආගමික 

විශව්ාසයන්ත අනුව මේ අවසථ්ාමේ මම අමේ මැතිුමාට පින්ත අනුමමෝදන්ත කෙන්තනට කැමතියි. 

 

සංවර්ලධන ආර්ලිකයක් කො අප යන ගමන්ත මග වඩාත් ශක්තිමත් කෙ ගැනීමට නේ අප 

අතීතය පිළිබඳව විමසා බැිය යුු මවනවා.  අමේ ආර්ලිකය මේ තෙේ පහළ තලයකට ඇද 

වැටුමණ් ඇයි?  ඝෘණාත්මක ප්රතිපල අපට උරුම වුමණ් ඇයි?   පුද්ගලයන්ත සදුකළ වැෙදි 

නිසාද?  එමසත්් නැතිනේ ප්රතිපත්තිය මය අුපාුකේ නිසාද?   එක් එක් පුද්ගලයන්තට 

තමන්තට කැමති විදියට ආර්ලිකය හැසෙවීමට ඉඩ ලැබුමණ් මකාමහාමද?  පුද්ගලයන්තමගන්ත 

පුද්ගලයන්තට ෙමට් ආර්ලික ප්රතිපත්තිය මවනස් විය හැකිද?  කාලමයන්ත කාලයට ප්රතිපත්ති 

මවනස් කිරීමට ෙටට හිතකෙද? නැත්නේ අහිතකෙද? 

 

මේ තත්ත්වය අපි ගැඹුරින්ත විමසා බැලුවා. ඊට පිළියේ මලස ඉදිරි වසෙ 25 සඳහා අපි ජාතික 

ආර්ලික ප්රතිපත්තියක් සකස් කෙනවා.  දිළිඳු හා අු වෙප්රසාදිත කණ්ඩායේ රැක බලා 

ගනිමින්ත සහ වයවසායකයන්ත දිරිමත් කෙමින්ත නිර්ලමාණය කෙන්තනා ූ සමාජ මවළඳමපාළ 

ආර්ලික ක්රමයකට අවශය පදනම සකස් කෙනවා. 

 

2025 මවද්දී ප්රාථමික අයවැමයහි අතිරික්තයක් ඇති කෙගැනීම අමේ ඉලක්කයයි.  ආර්ලික 

වර්ලධන මේගය සථ්ාවෙ තත්ත්වයකට ඉහළ නංවා ගැනීම අමේ උත්සහයයි.  2026 මවද්දී 

ස්ථාවෙ ආර්ලික පදනමක් ඇති කෙගැනීම අමේ අමේක්ෂාවයි.  වර්ලතමානමේ ොජය ණය 

ප්රමාණය දළ මද්ීය නිෂ්පාදිතමයන්ත සයයට 140ක්.  2032 මවද්දී මමය දළ මද්ීය 

නිෂ්පාදිතමයන්ත සයයට වඩා අු මට්ටමකට මගන ඒම අමේ සැලසුමයි. 

 

ඒ අයුරින්ත ජාතික ආර්ලික ප්රතිපත්තිය ඔස්මස්, ෙටත්, ජාතියත්, මගාඩ නැංවීමේ ක්රියාවිය 

අඛණ්ඩව ඉදිරියට මගන ගිමයාත්, 2048 වසමර්ල, 100 මවනි නිදහස ් සංවත්සෙය සමෙන 

අවස්ථාමේ, පූර්ලණ සංවර්ලධිත ෙටක් බවට පත්මවන්තනට අපට පුළුවන්ත මවනවා. 

 



10 
 

මම මේ වමේ දීර්ලඝ කාලීන ඉලක්ක සඳහා සැලසුේ සකස් කෙද්දී සමහරු අවඥාමවන්ත 

බලනවා.   උපහාස කතා කියනවා.  ඔේ.  මම මවනත් මද්ශපාලනඥයන්ත වමේ මනමවයි.  මා 

ළඟ තිමයන්තමන්ත දීර්ලඝ කාලීන සැලසුේ.   මම සැලසුේ කෙන්තමන්ත මමේ අභිවෘද්ධිය 

මවනුමවන්ත මනමවයි.  තරුණ පෙේපොව මවනුමවනුයි.  මහට දවස මවනුමවනුයි.  මම අද 

දවමස් පැළ කෙන ගමසහි පලදාව මට භුක්ති විඳින්තන ලැමබන්තමන්ත නැති බව මම මහාඳින්තම 

දන්තනවා.  ඒත් මහට දවමස් අමේ දූ දරුවන්ත, අනාගත පෙේපොව ඒ පලදාව භුක්ති විඳීවි. 

 

අමේ ෙමට් විමද්ශ ප්රතිපත්ති සේබන්තධමයන්ත ද විමශ්ෂ සඳහනක් කෙන්තනට මම කැමතියි.  

විමද්ශ ප්රතිපත්තිමේ අස්ථාවෙත්වය නිසා අපට ජාතයන්තතෙ තලමේ මබාමහෝ අවාස සහ 

පසුබෑේ සදු වුණා.  මම ඔබ සැමත් සමග එක්වී මේ තත්ත්වය මවනස් කෙනවා.  මලෝකමේ 

හැම ෙටක්ම අමේ මිුෙන්ත.  අපට සුෙන්ත නැහැ.  අප කිසම පිලකට අයත් නැහැ.  හැම 

ෙටක්ම සමග සුහද හා මිත්රීලී විමද්ශ ප්රතිපත්තියක් අනුගමනය කිරීම මම සහතික කෙනවා. 

 

සමෘධිමත් ශ්රී ලංකාවක් මගාඩනැංවීම උමදසා ආර්ලික වර්ලධනයට සමාන්තතෙව සමාජ සහ 

මද්ශපාලන ප්රතිසංස්කෙණ ගණනාවක් කළ යුු බව මම මීට කිනුත් අවධාෙණය කෙ 

තිමයනවා.  අමේ ෙමට් ජනතාවත් දැවැන්තත මද්ශපාලන ප්රතිසංස්කෙණ ක්රියාවියක් 

බලාමපාමොත්ු මවනවා. 

 

අද සදුවී ඇත්මත් කුමක්ද?  මද්ශපාලන ක්රමමේදය හා මද්ශපාලනඥයන්ත පිළිබඳව ජනතා 

විශව්ාසය බිඳ වැටී තිමයනවා.  ොජය යාන්තත්රණය පිළිබඳ ජනතා අමේක්ෂා බිඳ වැටී 

තිමයනවා.  පසුගිය කාලය පුො අෙගලමේ මයදුණු ජනතාව මේ ක්රම පද්ධතිමේ මවනසක් 

ඉල්ලා සටිමේ ඒ නිසයි. 

 

ශ්රී ලාංමක්ය ජාතිය මගාඩනැංවීමට අවශය සයලු මවනස්කේ සදු කිරීමට මම පියවෙ 

ගන්තනවා.  ෙට ඉල්ලා සටින සමාජ සහ මද්ශපාලන ප්රතිසංස්කෙණ මම සයලු මදනාමේ 

සහමයෝගමයන්ත ක්රියාත්මක කෙනවා. 
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ක්රමමේදමේ මවනසක් ප්රාර්ලථනා කෙමින්ත, ෙට පුො තැන තැන ආෙේභ වුණු අෙගලය පසුව 

ගාලු මුවමදාෙට මක්න්තරගත වුණා.  දිවයිමන්ත ප්රධාන නගෙ කීපයකටත් එය වයාේත වුණා.  

මේ අෙගලය ඉතා අවිහිංසාවාදී මලස හා නිර්ලමාණීි මලස පැවැත්වුණා.  මේ 

අෙගලකරුවන්ත කිසදු ප්රචණ්ඩ ක්රියාවක් සදු කමළ් නෑ.  ඒ නිසාම තම තමන්තමේ විමෙෝධය 

පළ කිරීමට පවුල් පිටින්ත අෙගලයට එක් වුණා.  කුඩා දරුවන්ත පවා අෙගල පැවැත්ූ 

ස්ථානයන්තට රැමගන ඒමට  මදමාපියන්ත බිය වුමණ් නෑ. 

 

වමෙක අෙගලකරුවන්ත ජනාධිපති මල්කේ කාර්ලයාලමේ බිත්තිවල චිත්ර ඇන්තදා.  හැබැයි කිසම 

හානියක් මනාමවන ආකාෙයට.  ඩිජිටල් ක්රමයට.  නමුත් පසුව මේ අවිහිංසාවාදය යටපත් වී 

ප්රචන්තඩත්වය ඉසම්ු වුණා.  යේ යේ කණ්ඩායේ අෙගලමේ සාමුහිකත්වය යටපත් කෙමින්ත 

අයිතිකරුවන්ත බවට පත් වුණා.  ඔවුන්ත ආදෙය මවනුවට අෙගලයට ප්රචණ්ඩත්වය එන්තනත් 

කළා.  ත්රස්තවාදය කාන්තදු කළා. 

 

මම ප්රචණ්ඩත්වයට හා ත්රස්තවාදයට ඉඩ මදන්තමන්ත නෑ.  නමුත් අවිහිංසාව සහ 

ප්රජාතන්තත්රවාදය ආෙක්ෂා කෙනවා. 

 

සාමකාමී මලස අෙගලමේ මයදීම මූික මිනිස් අයිතිවාසකමක්.  ඒ අයිතිවාසකම මම 

පිළිගන්තනවා. 

 

මම අෙගලකරුවන්ත දඩයේ කිරීමට කටයුු කෙන බවට විශාල ප්රචාෙයක් සමහෙ කණ්ඩායේ 

සමාජ මාධය ජාලා ඔසම්ස් පුරුවාලන්තන උත්සාහ ගන්තනවා.  නමුත් එය ඇත්තක් මනමවයි.  

සාමකාමී අෙගලකරුවන්තට කිසදු ආකාෙයක අගතියක් සදුවීමට මම ඉඩ මදන්තමන්ත නෑ.  

සාමකාමී අෙගලකරුවන්ත ආෙක්ෂා කිරීමටත්, ඔවුන්ත මවනුමවන්ත මපනී සටීමටත් මම විමශ්ෂ 

කාර්ලයාංශයක් පිහිටුවනවා. 
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සාමකාමී අෙගලකරුමවකුට අසාධාෙණයක් සදු වුමණාත්  ඒ කාර්ලයාංශයට දවමස් පැය 24 

පුො ඕනෑම මේලාවක දැනුේ මදන්තන පුළුවන්ත.  එවැනි දැනුේ දීේ පිළිබඳව මසායා බලා අවශය 

පියවෙ ගැනීමට විශ්රාමික විනිසුරුුමමකුමේ මූිකත්වමයන්ත කමිටුවක් පිහිටුවනවා. 

 

මනාදැනීමමන්ත මහෝ මවනත් අයමේ බලපෑේ නිසා නීති විමෙෝධී ක්රියාවලට මහෝ ප්රචණ්ඩ 

ක්රියාවන්තට මහෝ හවුල් ූ අය ඉන්තනවා නේ, ඔවුන්ත මවත සානුකේපිතව ක්රියා කිරීමේ 

සැලැස්මක් සකස් කෙනවා.   

 

නමුත්, මච්තනාන්තවිතව නීතිය උල්ලංඝණය කෙමින්ත, ප්රචණ්ඩ හා ත්රස්තවාදී ක්රියාවන්තහී 

මයදුණු අයත් ඉන්තනවා.  ඔවුන්තට එමෙහිව නීතයානූකූල පියවෙ ගන්තනවා.  නීතියට පිටින්ත 

කටයුු කෙන්තනට කිසමවකුට මම ඉඩ මදන්තමන්ත නැහැ.  නීතිය ඔබටත්, මටත්, සයලු 

මදනාටත් එකයි. 

 

මැයි 09 වැනිදා සාමකාමී අෙගලකරුවන්තට පහෙදුන්ත පුද්ගලයන්ත සහ අෙගලයට මුවා වී 

ප්රචණ්ඩත්වය හා ත්රසත්වාදය පුෙවන පුද්ගලයන්ත සේබන්තධමයනුත් එක මලස නීතිය 

ක්රියාත්මක කෙනවා.  මේ ක්රියාවිමේදී කිසදු මද්ශපාලන බලපෑමක් සදු මනාවීමට මම වග 

බලා ගන්තනවා. 

 

ඉන්තධන පිෙවුේහල් අසල ප්රචණ්ඩත්වය පුෙවන කණ්ඩායේ සටිනවා.  දවස් ගණන්ත 

මපෝිමේ සටින ජනතාවට මතල් ලබා ගැනීමට ඉඩ මනාදී, බලහත්කාෙමයන්ත මපෝිමේ 

ඉදිරියට පැමිමණන අය ගැන පැමිණිි ලැමබමින්ත පවතිනවා. එවැනි පාතාළකරුවන්තට ඉඩ 

මදන්තන බෑ.  මේ අපි ඉන්තධන අර්ලබුධයට මුහුණ මදන අවස්ථාව.  මේ නිසා අපට සපයා ගත 

හැකි සීමිත ඉන්තධන ප්රමාණය සාධාෙණ මලස මබදී යා යුුයි.  මපෝිමේ පනිමින්ත ඊට බාධා 

කෙන පුද්ගලයන්ත සේබන්තධමයන්තද තදින්ත නීතිය ක්රියාත්මක කෙන  මලස මපාිස්පතිවෙයාට 

මම උපමදස් ලබා දී තිමබනවා. 
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අමගෝස්ු මාසමේ මබෞද්ධ සහ හින්තදු ආගමික ප්රධාන උත්සව ගණනාවක් පැවැත්මවනවා.  

අමගෝස්ුමේ සංචාෙකයන්ත පැමිණීම වැඩි වීමට නේ උත්සවත් එක් මහ්ුවක්.  නමුත් ෙමට් 

කලබලකාරී පසුබිමක් ඇති කෙ මේ උත්සව කඩාකේපල් කිරීමට යේ යේ කණ්ඩායේ 

උත්සාහ ගන්තනා බවක් වාර්ලතා මවනවා.  ආෙක්ෂක අංශ මේ පිළිබඳව අවධානමයන්ත සටිනවා.  

මම වැනි උගුල්වලට හසුවී ෙමට් අනාගතය විනාශ කිරීමේ වෑයමට දායක මනාවන මමන්ත 

මම සයලු මදනාමගන්ත ඉල්ලා සටිනවා. 

 

සාමකාමී මලස විමෙෝධය පෑම සඳහා දැනට මකාළඹ නගෙ සභාමවන්ත සහ මහනුවෙ නගෙ 

සභාමවන්ත ස්ථාන මවන්ත කෙ දී තිමයනවා.  ඒ සථ්ානයන්තහී  විමෙෝධය දක්වන අෙගලකරුවන්ත 

මවනුමවන්ත අවශය පහසුකේ සැලසීමට ද නගෙ සභා කටයුු මයාදනවා.  ඒ නිසා මම ඉතා 

කරුණාමවන්ත ඉල්ලා සටින්තමන්ත අනවසෙ ස්ථානයන්තහී තව දුෙටත් රැඳී මනාසටින මලසයි.  ඒ 

නිසා අනවසෙ ස්ථානයන්තමගන්ත ඉවත් වී,  නීතිය හා සාමය ආෙක්ෂා කිරීමට සහාය දක්වන 

මලස මම සාමකාමී අෙගලකරුවන්තමගන්ත ඉල්ලා සටිනවා.  ශ්රී ලාංමක්ය ජාතිය මගාඩනැංවීම 

සඳහා ඔමේ සහාය අප අමේක්ෂා කෙනවා.   

 

ගාලු මුවමදාෙ අෙගලයට සමගාමීව මඩකළපුමේදී අෙගලයක් පැවැත්වුණා.  දිනපතා ගාන්තධි 

ප්රතිමාව මවත පා ගමනක් සංවිධානය මකරුණා.  අමේ ෙමට් කාන්තතා ක්රියාකාරිනියක් ියූ 

ිපියක, මඩකළපු අෙගලයට එක් ූ ටිමබට් ජාතික තාි මචෝදේ ස්වාමීන්තවහන්තමස ් කළ 

ප්රකාශයක් උපුටා දක්වා තිබුණා.  මම ඒ ප්රකාශය ඔබට ඉදිරිපත් කෙන්තන කැමතියි. 

 

“මේ පා ගමනට එක්වීමමන්ත ඔබ ඔමේ සහභාගීත්වය යළි තහවුරු කෙනවා.  ඔමේ විමෙෝධය 

මවනස් ආකාෙයකින්ත පළ කෙනවා.  ඔමේ සහභාගීත්වමයන්ත පිළිබිඹු වන්තමන්ත වර්ලතමානමේ 

සදුවන මද් පිළිබඳව ඔමේ මතයයි.  ඔබ මතෝොමගන ඇත්මත් මේ අර්ලබුද අවස්ථාමේ 

අවදිමයන්ත සටීමයි.  එමස් මනාමැතිව හුමදකලාව කේපාවීම මනාමේ.  අර්ලබුදයක් තවත් 

අර්ලබුදයකින්ත විසඳිය මනාහැකි බැේ අප දන්තනවා.  අර්ලබුදය විසඳා ගත හැක්මක් සමගිමයන්ත 

පමණයි.” 
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තාි මචෝදේ සව්ාමීන්තවහන්තමස් පැවසූ පරිදි, අපි සයලු මදනා එක්ව, සමගිමයන්ත මේ අර්ලබුදය 

විසඳා ගත යුු බව මම නැවතත් මේ සභාවට අවධාෙණය කෙනවා.  අපි එකට එ කු මවමු.  

21 වැනි සයවසට අවශය සමාජ, ආර්ලික හා මද්ශපාලන මවනස්කේ සදු කෙමු. 

 

එතැනදී සාධක කීපයක් මකමෙහි අවධානය මයාමු කෙවන්තනට මම කැමතියි.  මේ අර්ලබුද 

විසඳා ගනිේන්ත අප ඉදිරියට යායුත්මත් කවෙ ආකාෙයටද? ඒ ගමමන්තදි මද්ශපාලන පක්ෂවල 

වගකිේ මමානවාද? අමේ සාේප්රදායික මද්ශපාලන චින්තතනයට මකාටුවී මේ ගමන යන්තන 

පුළුවන්තද. 

 

මද්ශපාලන පක්ෂ ක්රමය පිළිබදව අපට අළුතින්ත සතන්තනට මවනවා.  පක්ෂවල 

ක්රියාකාරිත්වයන්ත අනාගතයට ගැලමපන අයුරින්ත යළි සකසා ගත යුු මවනවා.  

මද්ශපාලනය කියා අද අප සතා සටින මද්, මද්ශපාලනය කියා අද අප සදුකෙන මද්, 

තවදුෙටත් ඒ ආකාෙමයන්තම මගන යායුුද කියා සතා බැිය යුු මවනවා.  මද්ශපාලන 

අධයාපනය පිළිබද ගැඹුරින්ත සළකා බැිය යුු මවනවා. 

 

1977 දී තරුණ තරුණියන්ත හැටියට අමේ අමේක්ෂා හා බලාමපාමොත්ු ගණනාවක් 

සපොලන නව ආර්ලිකයක් නිර්ලමාණය කෙ ගන්තනට අපට හැකි වුණා.  දැන්ත අනාගතයට 

සරිලන නව ආර්ලිකයක් නිර්ලමාණය කෙ ගැනීමට අමේ තරුණ පෙපුමර්ල පුර්ලණ දායකත්වය 

ලැබිය යුුය.  ඔවුන්තමේ කුසලතා සීමා විය යුත්මත් අෙගල බිමකට පමණක් මනාමේ. ෙමට් 

ඉදිරි ගමන සඳහා ඔවුන්තමේ නිර්ලමාණ කුසලතා මයාදා ගැනීමේ අවසථ්ාවන්ත අප උදා කෙ දිය 

යුුයි.  ඉදිරි මැතිවෙණයකදී වැඩි වැඩිමයන්ත තරුණ තරුණියන්ත මේ පාර්ලිමේන්තුවට 

පැමිණිය යුුයි.  ඉදිරි මැතිවෙණය තරුණ පෙපුමර්ල වාෙය විය යුුයි.  ඒ සඳහා ඉඩකඩ 

සැලමසන පරිදි අළුත් ආකල්ප වින්ත සමන්තවිත අළුත් වයවසථ්ාවත් නිර්ලමාණය වීම ප්රමුඛතම 

කාර්ලයයක් මලස මා සළකනවා.   
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වර්ලතමානමේ, මැතිවෙණ මකාමිසම, ොජය මස්වා මකාමිසම, මපාිස් මකාමිසම, අධිකෙණ 

මස්වා මකාමිසම ආදී සයල්මලහි සාමාජිකයන්ත පත් කිරීමේ පුර්ලණ අයිතිය ඇත්මත් 

ජනාධිපතිවෙයාටයි.  එය ප්රජාතන්තත්රවාදයට හිතකෙ තත්ත්වයක් මනාවන බව මම මකින්තම 

කියනවා.  අපි ඒ තත්ත්වය මවනස් කළ යුුයි.  වර්ලතමානමේ ජනාධිපතිවෙයා මවත 

ලංකාමේ අතීත ෙජ මකමනකුට තිබු  බලයටත් වැඩි බලයක් උරුම කෙ දී තිමයනවා.  එය 

වහාම මවනස් කළයුුයි. 

 

ෙටක ජනාධිපතිවෙයා ජනතාවමගන්ත ඉහළ වැජමඹන ෙජමකමනකු මහෝ මදවි මකමනකු විය 

යුු නෑ.  ඔහු මහෝ ඇය පුෙවැසයන්ත අතරින්තම මකමනක්.  ඒ නිසා මවනම මකාඩි, මවනම 

ලාංඡන, මවනම ගරු සේමානවින්ත පූජනීයත්වයට පත් කලයුු නෑ. 

 

මද්ශපාලන ප්රතිසංස්කෙණ ක්රියාවිමේ ආෙේභයක් මලස 19 වන සංමශෝධනමේ තිබු 

සයලුම සාධනීය අංගයන්තද අන්තතර්ලගත මකාට 22 වැනි වයවසථ්ා සංමශෝධනය සේමත 

කෙගැනීමට අප බලාමපාමොත්ු මවනවා.  ඒ සඳහා මේ ගරු සභාමේ පුර්ලණ සහමයෝගය 

මම අමේක්ෂා කෙනවා. 

 

22 වන ආණ්ුක්රම සංමශෝධන මකටුේපත දැන්ත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙ තිමයනවා.  

මේ ගැන සාකච්ඡා මකාට මපාදු  එකඟතාවයකට එළඹිම වඩාත් සුදුසු බව මමේ හැඟීමයි.  

අපට අවශය සයළු මද් 22 වැනි සංමශෝධනය මගින්ත ඉෂඨ් කෙ ගන්තන බැරි මේවි.  එය අමේ 

ප්රතිසංස්කෙණ මාලාමේ මුික පදනමක්.  මේ සභාමේ සටින අප සයලු මදනා ඒකමතිකව 

එය සේමත කෙ ගැනීම වඩාත් යහපත් ඉදිරි පියවෙක් මේවි. 

 

මා කළිනුත් සඳහන්ත කළ පරිදි පාර්ලිමේන්තු ආංශික අධීක්ෂණ කමිටු වහාම ස්ථාපිත කිරීමට 

පියවෙ ගන්තනවා.  ඒ කමිටු මඟිනුත් සයලු මද්ශපාලන පක්ෂවලට ොජය පාලනයට සේබන්තධ 

වී එකට එක්ව වැඩ කිරීමේ අවකාශ උදාමවනවා. 
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සාධාෙණ සමාජයක් සඳහා ූ ජාතික වයාපාෙය මේ පිළිබඳව ඉදිරිපත් කළ වාර්ලතාව මම 

දැනටමත් මමම සභාවට ඉදිරිපත් කෙ තිමයනවා. 

 

ඒ වමේම මද්ශපාලන පක්ෂ නායකයින්තමගන්ත සමන්තවිත ජාතික සභාවක් පිහිටුවීමට මම ක්රියා 

කෙනවා. ඉදිරි පියවෙ උමදසා සයලු මදනාමේම අවම මපාදු එකඟතාවයකින්ත යුු වැඩ 

පිළිමවලක් මේ ජාතික සභාව ඔස්මස් සකස් කෙ ගැනීමට අපට පුලුවන්ත මවනවා.  

 

මහ්ද බින්තන වීේ නිසා අමේ ෙට අතීතමේ සටම පසුබෑේවලට ලක් වුණා. අපි ජනවර්ලග 

වශමයන්ත මබදුණා. භාෂා වශමයන්ත මබදුණා. ආගේ වශමයන්ත මබදුණා. පක්ෂ වශමයන්ත 

මබදුණා. පන්තති වශමයන්ත මබදුණා. භූමගෝලීය වශමයන්ත මබදුණා. කුල වශමයන්ත මබදුණා. 

 

යේ යේ පාර්ලශවයන්ත මේ මබදීේ තව තවත් පුළුල් කළා. බලය ලබා ගැනීමට මේ මබදීේ 

පාවිච්චි කළා. මබදා පාලනය කිරීමේ වාස ලබා ගත්තා. ජනවර්ලග ආගේ ආදී විවිධ මබදීේ 

ඇති කෙමින්ත බලය පවත්වාමගන යාමට උත්සාහ කළා.  

 

1977 දී මද්ශපාලනය පිවිසුන දා සට මට අවශය වුමණ් මේ මබදීේ වින්ත මතාෙව ශ්රී ලාංකීය 

අනනයතාවයකින්ත යුු සමාජයක් බිහිකෙලීමටයි. එක මවකමේ දරු කැලක් මස් සමඟිව 

වාසය කළ හැකි මද්ශයක් නිර්ලමාණය කිරීමටයි. මේ වයායාමමේ නිෙන්තතෙව නිෙත වීම නිසා 

මා මද්ශපාලන පොජයන්තට ලක් වුණා. අන්තතවාදී විමේචනයට ලක් වුණා. ජාතිවාදයට හා 

ආගේවාදයට විරුද්ධව දිගින්ත දිගටම මපනී සටීම නිසා සමහෙ මද්ශපාලන පක්ෂ මාව 

ජාතිමරෝහිමයකු හා ආගේ විමෙෝධිමයකු මලස අපවාදයට ලක් කළා.  

 

ඒත් මම කිස විටක මමේ ප්රතිපත්තිමයන්ත ඈත් වුමණ් නැහැ. කිස දිනක ඒ ප්රතිපත්තිමයන්ත 

මම ඈත් මවන්තමන්තත් නෑ.  

 

අද තරුණ පෙපුමර්ල බහුතෙයක් මමේ ප්රතිපත්ති ඉදිරියට මගන යාමට අවශය බව පිළිමගන 

තිමබනවා. ඔවුන්ත ජාතිවාදයට, ආගේවාදයට එමෙහිව සටන්ත පාඨ කියනවා. සංහල - දමිළ - 
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මුස්ිේ - බර්ලගර්ල ආදී ජනවර්ලග අතෙ සාමය අවශය බව කියමින්ත උද්මඝෝෂණ කෙනවා. දමිළ, 

මුස්ිේ ඇුළු සයළු ජනමකාටස් වලට සමානත්වමයන්ත සැලකිය යුු බව සංහල තරුණ 

තරුණියන්ත කියනවා. දශක පහක පමණ කාලයක් තිස්මස් මම මේ සමාජයට පහදා මදන්තන 

උත්සාහ කළ සතයය අද තරුණ පෙපුෙ වටහා මගන සටීම මට සුටට කරුණක්.  

 

මේ තරුණ තරුණියන්තමේ සහමයෝගයද ඇතිව මුළු ෙටම ඒ ප්රතිපත්තිය කො මයාමු කිරීමේ 

අවස්ථාව දැන්ත අපට උදා වී තිමයනවා. ජාති, ආගේ, පක්ෂ, කුල ආදි සයළු මේද ුෙන්ත කෙ 

දමන්තනට ඉඩ ලැබී තිමයනවා. ඒ මේද නිසා සමහෙ ජනමකාටස් විඳින පීඩාවන්ත අවසන්ත 

කෙන්තනට අවකාශ සැලසී තිමයනවා. කුසලතාවය හා හැකියාව මත පුද්ගලමයකුමේ ඉදිරි 

ගමන තීෙණය කිරීමේ පදනම තහවුරු කෙලීමට අවකාශ සැලසී තිමයනවා. සෑම 

පුෙවැසමයකුටම නිදහමස් ජීවත් විය හැකි පරිසෙයක් නිර්ලමාණය කිරීමට පසුබිම උදා වී 

තිමයනවා.  

 

මමහිදී දමිළ ජනතාව කාලයක් තිස්මස් මුහුණ මදන ගැටළු සඳහා මද්ශපාලන විසඳුමක් ලබා 

දීම අතයාවශය කාෙණයක් මවනවා. යුද්ධමේ පීඩාවන්ත නිසා ඔවුන්ත සමාජීය සහ ආර්ලික 

ගැටළු ගණනාවකින්ත පීඩා විඳිනවා. විසඳිය යුු ඉඩේ ප්රශ්ණ ගණනාවක් තිමයනවා. උුමර්ල 

සංවර්ලධන කාර්ලයයන්ත පිළිබඳව අප අලුමතන්ත සතා බැිය යුු මවනවා. විමද්ශයන්තහි 

මවමසන ශ්රී ලාංකික මදමළ ජනතාව සමඟ සමීපව කටයුු කෙමින්ත ශ්රී ලංකාව යළි නගා 

සටුවීමේ වැඩපිළිමවලට ඔවුන්තමේ සහාය ලබා ගැනීමට ද අපි බලාමපාමොත්ු මවනවා.  

 

අමේ ෙමට් ජනගහනමයන්ත බහුතෙය වන කාන්තතාවන්ත තවමත් ස්ී  හිංසනය, ප්රචණ්ඩත්වය 

හා අමනකුත් මවනසක්ේ වලටත් මදි පුංචිකේවලටත් මුහුණ මදනවා. මේ තත්ත්වය හා 

සංස්කෘතිය මවනස් කළ යුුයි. ඒ සඳහා අවශය සමාජ හා මද්ශපාලන පියවෙ අප ගත යුු 

මවනවා.  

 

ඒ වමේම අල්ලස, දූෂණය හා වංචාව මේ සමාජමයන්ත මුලුමනින්තම ු ෙන්ත කිරීමත් අනිවාර්ලයය 

කාෙණයක්. අල්ලස් හා දූෂණ මැඩලීමේ ජාතික ප්රතිපත්තියක් මම ක්රියාවට නංවනවා. මේ 
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සේබන්තධමයන්ත නව නීති - රීති හා අණපනත් අධිකෙණ අමාතයාංශය විසන්ත සකස් කෙමින්ත 

පවතිනවා. ඒ වමේම ජාතයන්තතෙ මූලය අෙමුදල සමඟත් දූෂණ මැඩලීම පිළිබඳ එකඟත්වයට 

එළැමඹනවා.  

 

මේ සයළු කාර්ලයයන්ත ක්රියාවට නැංවීම සඳහා පරිපූර්ලණ මද්ශපාලන ප්රතිසංස්කෙණ මාලාවක් 

අවශයයයි. ඒ ප්රතිසංසක්ෙණ මමේ ධූෙකාලය ුළ මම සදු කෙනවා. හැබැයි මමේ තනි 

මතයට මනමවයි. තරුණයන්තමේ කාන්තතාවන්තමේ සහ අමනකුත් ජනතාවමේ අදහස් පදනේ 

කෙමගන පාර්ලිමේන්තුමේ එකඟත්වය සහිතව. 

 

සදු කළ යුු සමාජ සහ මද්ශපාලන ප්රතිසංස්කෙණ කවමර්ලදැයි තීෙණය කිරීම උමදසා 

ජනසභාවක් සථ්ාපිත කිරීමට මා පියවෙ ගන්තනවා. මද්ශපාලන පක්ෂ විවිධ සංවිධාන සහ මේ 

පිළිබඳ උනන්තදුවක් දක්වන සයළු පුද්ගලයින්තමේ අදහස් විමසීමේ යාන්තත්රණයක් ජන සභා 

ඔස්මස ්සකස් කෙනවා. මේ සඳහා අදහස ්ලබා මදන මමන්ත අෙගලයට සේබන්තධ වුණ තරුණ 

පෙපුෙටත් සේබන්තධ මනාවුන තරුණ පෙපුෙටත් මම විමශෂ්මයන්ත ආොධනා කෙනවා.  

 

අමේ ෙමට් ජනාධිපති ක්රමය තවදුෙටත් පවත්වාමගන යා යුුද? ෙටට වඩාත්ම ගැලමපන 

ක්රමය කුමක්ද? ආණ්ු ක්රමය කවොකාෙමේ ප්රතිසංස්කෙණයන්තට ලක් විය යුුද? මේ ආදී 

සයළු කාෙණා ජන සභා මඟින්ත සාකච්ඡාවට භාජනය කෙනවා. අදහස් විමසනවා. ෙටට 

වඩාත්ම ගැළමපන ක්රමය පිළිබඳ ජාතික එකඟතාවයකට එළැඹීමමන්ත පසු ඒ ක්රමය 

වයවසථ්ාපිත කෙ ක්රියාවට නංවනවා.  

 

මේ ආකාෙමයන්ත ජාතික එකඟතාවයකට එළැඹීම අතයාවශයය කරුණක්. ඒ පිළිබඳවත් මම 

යමක් පැහැදිි කෙන්තනේ. අමේ ෙමට් ජනාධිපතිවෙණ මබාමහාමයකදීම ඉදිරිපත් මකරුණ 

ප්රධාන මපාමොන්තදුව විධායක ජනාධිපති ක්රමය අමහෝස කිරීමයි. නමුත් ඒ මපාමොන්තදුව 

හෙහා බලයට පැමිණි කිසඳු මකමනක් විධායක ජනාධිපති ක්රමය අමහෝස කමළ් නැහැ. 

අමනක් අතට මකමනක් විධායක ජනාධිපති ක්රමය අමහෝස කළත් ඊළඟට බලයට පත් මවන 
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පක්ෂයට යළිත් එය මවනස් කිරීමේ හැකියාව තිමයනවා. ඒ නිසා තමයි ජන සභා ඔස්මස ්

මපාදු ජාතික එකඟතාවයන්තට එළැඹීම අතයාවශයය වන්තමන්ත. 

 

ජන සභාව පූර්ලණ සව්ාධීනව කටයුු කෙන ආයතනයක්. ආණ්ුව ඊට අවශය සේපත් ලබා 

මදනවා පමණයි. එහි කාර්ලයයන්තට මහෝ තීෙණවලට ආණ්ුමේ කිසඳු බලපෑමක් නැහැ. 

ජනාසභාමේ සංයුතිය පිළිබඳවත් අපි විවිධ පාර්ලශව සමඟ සාකච්ඡා මකාට තීෙණය ගන්තනවා.  

 

සාධාෙණ සමාජයක් සඳහා ූ ජාතික වයාපාෙය මේ වන විටත් ජන සභාව සේබන්තධමයන්ත 

අපට අදහස් හා මයෝජනා ලබා දී තිමයනවා.  

 

ජන සභාමේ කටයුු වඩාත් විධිමත්ව හා කාර්ලයක්ෂමව කෙලීම සඳහා කලාපීය ෙටවින්ත සහ 

එක්සත් ජාතීන්තමේ සංවිධානය වැනි ජාතයන්තතෙ බහුපාර්ලශවීය සංවිධාන වින්ත සහාය ලබා 

ගැනීමටත් අවකාශ සලසා මදනවා. නිරීක්ෂණ මහෝ තාක්ෂණික උපමද්ශන මට්ටමින්ත ඒ 

සහාය ලබා ගැනීමට ජන සභාවට අවශය අවකාශ තිමයනවා.  

 

මේ අයුරින්ත සයළු මදනාමේ අදහස් හා උපමදස් ලබා ගනිමින්ත පූර්ලණ විනිවිදභාවමයන්ත යුුව 

ක්රියාකෙමින්ත සමාජ, ආර්ලික හා මද්ශපාලන ප්රතිසංස්කෙණ පිළිබඳ ජාතික සැලසම්ක් සකස ්

කිරීමේ වගකීම ජන සභාවට පැවමෙනවා. ඉතා කඩිනමින්ත මේ සැලැසම් සකස් කෙන මමන්ත 

අප ජන සභාමවන්ත ඉල්ලා සටිනවා.  

 

මිත්රවරුනි, 

 

මම 1974 වසමර්ල තරුණ මන්තීවෙමයක් මලස පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණියා. ෙමට් විවිධ 

තනුරු දැරුවා. නින්තදා - ප්රශංසා, යස - අයස මැද මමේ හෘද සාක්ියට එකඟව නිවැෙදි යැයි 

සමතන මද් ෙට මවනුමවන්ත සදු කළා. මගවුනු වසෙ මදක ුන ුළ ෙට ක්රමමයන්ත අස්ථාවෙ 

තත්ත්වයකට පත්මවනු මම අත්දැක්කා. ඒ සයල්ල මදස ආපසු හැරී බලද්දී මමේ මතකයට 



20 
 

එන්තමන්ත ොජකීය විදයාලමේ ඉගනුම ලබන කාලමේ කටපාඩේ කළ මලෝක ප්රකට 

සාහිතයමේදිමයකු වන රුද්යාද් කිේිං ියූ ‘ඉෆ්’ නැමති කවි මපළ. 

 

එහි මකාටසක් මම උපුටා දක්වන්තනේ. 

 

If you can meet with Triumph and Disaster  

And treat those two impostors just the same; 

If you can bear to hear the truth you’ve spoken 

Twisted by knaves to make a trap for fools, 

Or watch the things you gave your life to, broken, 

And stoop and build’em up with worn-out tools: 

- You’ll be a Man, my son! 

 

“ජය මහෝ පොජය මහෝ මේවා, 

ඒ රැවටිිකාෙ අවස්ථාවන්ත මදකම එක මලස 

පිළිගන්තනට හැකි නේ ඔබට, 

අනුවණයන්ත ෙවටනු පිණිස 

වංචනිකයන්ත විසන්ත ඔබට පැවසූ සතය විකෘති කෙනු  

ඉවසා දො සටින්තනට හැකි නේ ඔබට; 

විනාශ ූ කල, ජීවිත පරිතයාගමයන්ත ඔබ මගාඩ නැංූ සයල්ල 

සන්තසුන්ත සතින්ත යුුව අබලන්ත ආේපන්තනවින්ත 

යළිඳු මගාඩ නංවන්තනට හැකි නේ ඔබට; 

පුුනි, ඔබ සැබෑ මිනිමසකි.” 

 

ඉතින්ත, අපි අවංක හදවතින්ත හා උදාෙ අමේක්ෂාවන්තමගන්ත යුුව අළුත් ගමනකට මුල පුෙමු. 

සතයමේ සහ නිදහමස් බීජ මෙෝපණය කෙමු. වර්ලතමානමේ අප මවත අමන්තක අවලාද සහ 
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විමේචන නැමගන්තනට පුළුවන්ත. නමුත් අප මෙෝපණය කළ සතයයමේ සහ නිදහමස් බීජ 

පැළවී, වැඩී පලදෙන අනාගතමේ දවසක අප නිවැෙදි බව සනාථ මේවි. 

 

මමේ කතාව අවසන්ත කෙමින්ත මම බුදුන්ත වහන්තමස් මද්ශනා කළ අදහසක් ඔබට සහිපත් 

කෙන්තන කැමතියි. අවස්ථා ගණනාවකදී බුදුන්ත වහන්තමස් මේ කරුණ අවධාෙණය කළ බව 

ත්රිපිටකමේ සඳහන්ත මවනවා.  

 

“අත්තදීපා විහෙථ......” 

 

තමා තමාට දීපයක් මවන්තන. 

 

අපි අපිටම දීපයක් මවමු. ඒ දීපාමලෝකමයන්ත ශ්රී ලංකාද්වීපය  ආමලෝකවත් කෙමු. 

 

ස්ූතියි. 

 

 

 

 

 

 

  


