
 

 

කිසිදු බවේගයකට යටත් ව ොවී රවේ ව්වලරීභාලය වශ  

ජ තාල රැකවග  රට වවෞභාගය කරා වග ය ලා ... 

                                  9 ලැනි පාර්ලිවේන්තුවේ මංග වැසිවේ දී ජ පති කියයි.  

 යජඹ කෙකයහි ජනතා තැබ විල්ාඹ යකිනා ... 
 19 ැනි ංකලෝධනඹ ඉතට ... 
 “එෙ යටක් - එෙ නීතිඹක්” ංෙල්ඳඹට මුල් තැන කෙන න ය්ාාක්...  
 සිඹලු අභාතයාංලර ව ආඹතනර නා්තිඹට ව දණඹට තිත ... 
 භවජන නිකඹෝජිතඹන් නියන්තයකඹන් ජනතා අතයට ... 

කිසිදු ඵරකේගඹෙට ඹටත් කනොවී කේලකේ ්වරිත්ඹ ව ජනතා ආයක්ා ෙයමින් යට කෞබාගය ෙයා 
කගන ඹන ඵ ජනාධිඳති කගෝඨාබඹ යාජඳක් භැතිතුභා න ැනි ඳාර්ලිකේන්තුකේ භංගර ැසිායඹ විෘත 
ෙයමින් කිඹා සිටී. 

කගොඩනැගී ඇති ෙැඩි විල්ාඹ නිා ජනතා ඉභවත් උේකඹෝගඹකින් කභය භව භැතියණකේදී යජඹට වඹ 
දුන්ව. එඹ තවවුරුන ඳරිදි අඛණ්ඩ ජනතාට කේඹ කිරීභ යජකේ අකේක්ායි. කුභන කවේතුක් නිා කවෝ 
ජනතා තැබ විල්ාඹ බි ැකටන අයුරින් ක්රිඹා කනොෙයන ඵට ජනාධිඳතිතුභා ඳා ෙයයි.  

අභින ඳාර්ලිකේන්තුකේ භංගර ැසිායඹ ශ්රී ජඹර්ධනර ය කෙෝටේකටේ ඳාර්ලිකේන්තු ංර්ර්ණකේ දී අෙ 020  
ඳ්රුකේ ආයේබ විඹ. උත්ඹ ාේප්රොඹට මුල් තැන කෙමින් චාේ කර ංවිධාන කෙොට තිබිණ. ආචාය 
කඳශඳාලි, අල්ාකයෝවෙ ංෙර්ලන ැනි අංග කිසික් ඊට අඹත් කනොවීඹ.  

ඳාර්ලිකේන්තු ංකිර්ණඹ කත ඳැමිණි ජනාධිඳතිතුභා න ොානාඹෙ භහින්ෙ ඹාඳා අකේර්ධන ව 
භවකල්ෙේ ධේමිෙ ෙනාඹෙ ඹන භවත්රුන් විසින් පිළිගනු රැබීඹ.   

ප්රධාන කෙොයටු අභිඹදී ඳාල් ශියාකෝ ජඹභංගර ගාාා ගාඹනා ෙය ජනාධිඳතිතුභා පිළිගත්ව. 

“අකගෝ්තු 05 ැනිො  භව භැතියණඹ කභයට ඳාර්ලිකේන්තු භැතියණ ඉතිවාකේ සුවිකලේෂී කඳයළිඹක් 
ටවන් ෙශ ෙඩඉභක්. භානුඳාතිෙ නිකඹෝජන ක්රභඹ ඹටකත් ඉතිවාකේ ප්රාභ තාට 2/3ෙ  ඓතිවාසිෙ 
ජනයභක් භග ා්ාය ආණ්ඩුක් පිහිටුවීභට යජඹට වැකි වුණා. එර් ජනයභ දුන් කේලකප්රේමී ජ ජනතාට 
භකේ ෙෘතඥතා ර ෙ ෙය සිටිනා.  යජඹ කෙකයහි තැබ විල්ාඹ තවවුරු න ඳරිදි අඛණ්ඩ ජනතාට 
කේඹ කිරීභ යජකේ එෙභ අභිරාඹයි”  කගෝඨාබඹ යාජඳක් ජනාධිඳතිතුභා සිඹ ෙතාකේදී ඳැසීඹ.  

ජනාධිඳතියණකේ සිට ඳාර්ලිකේන්තු භැතියණඹ ෙක්ා ව ොරඹ ඉතාභත් අභිකඹෝගාත්භෙ ොනුකි.  
ෙඩා ැටී තිබ ආර්ථිෙඹක් බායගත් යජඹට මුළු කරෝෙඹභ අඩඳණ ෙශ කෙොවිඩ් 19 ංගතඹට මුහුණකෙන්නට 
සිදු විඹ. ංගතඹ ඳැතියඹාභ ැශැක්වීභට යජඹ අනුගභනඹ ෙශ ක්රිඹාභාර්ග කරො සිඹලු යටර ප්රාෙඹට රක් 
විඹ. විවිධ ඵාධෙ වමුකේ භා 09ෙ ොර ඳයාඹ තුශ යට ඳාරනඹ ෙශ ආොයඹ ගැන ජනතා ඳැවැදීකභන් 
සිටි ඵ රැබ අතිවිලාර ජනයකභන් නාා වී ඇතැයි ජනාධිඳතිතුභා වන් ෙකශේඹ.  

 උත්තරීතය ය්ාාට අනු සිඹ ූරය ොරඹ තුශ යකටේ කර්ඹබාඹ ආයක්ා ෙයමින් බුේධ ලානඹ සුයක්ෂිත 
කෙොට කඳෝණඹ ෙයන ඵට කඳොකයොන්දු වී ඇතැයි ර් ජනාධිඳතිතුභා යාජය ඳාරනඹ වා උඳකේ ගැනීභට 
නාඹෙ කඵෞේධ භික්ෂුන් වන්කේකගන් භන්විත උඳකේලෙ බාක් ්ාාඳනඹ ෙශ ඵ කඳන්ා කෙනු 
රැබීඹ.  
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ර යාවිෙයාත්භෙ ටිනාෙභකින් යුත් ්ාාන ආයක්ා කිරීභටත්, කඵෞේධ උරුභඹ රැෙ ගැනීභටත් විකලේ 
ොර්ඹ ාධෙ ඵරොඹක් පිහිටුා තිකේ. බුේධාගභට ප්රමුඛත්ඹ තවවුරු ෙයන අතයභ යකටේ ඕනෑභ 
ර යැසිකඹකුට තභන් ෙැභති ආගභක් ඇෙහීකේ නිෙව ඩාත් කවොඳින් සුයක්ෂිත වී ඇති ඵ ජනතා 
අකඵෝධ ෙයකගන සිටී.  

2019 කර් ඳා්කු ඉරිො ත්ර්ත ප්රවායකඹන් බි ැටී තිබ ජාතිෙ  ආයක්ා ඹළි සුයක්ෂිත ෙය, නිෙවකේ 
ජීත්විඹ වැකි ටපිටාක් ඹළි උොෙය තිකේ. එකරභ තභා කඳොකයොන්දු ව ආොයඹටභ ඳාතාර 
ක්රිඹාොයෙේ, භත්රය උදුය ැනි භාජ යනඹන්කගන් ජනතා මුො ගැනීභ වා විධිභත් 
ැඩපිළිකශක් තිබීභත්, ජනතා විල්ාඹ ඉවශ ඹාභට කවේතු ව ඵ ජනාධිඳතිතුභා ඳැසීඹ.  

යකටේ කේලඳාරන ං්ෙෘතිකේ ඳැවැදිළි කනක් කිරීභට යජඹ ක්රිඹාෙයමින් සිටී. එහි එක් පිඹයක් කර 
යාජය ආඹතනරට ප්රධානීන් ඳත් කිරීකේදී ඳැති ාේප්රොඹ කන්ෙයමින් විේත් භණ්ඩරඹෙ 
නිර්කේලඹට අනු ඳත්වීේ සිදු කෙරිණ.  

එකරභ නි්ඳාෙන ආර්ථිෙඹක් කගොඩනැගීභට පිඹය කගන තිකේ. යකටේ ෙෘෂිෙර්භාන්තඹට න ඳණක් 
රැබිණ. කේශීඹ යාඳාරිෙඹන් වා ෙර්භාන්තෙරුන් ආයක්ා කිරීභට ආනඹනඹ සීභා ෙශ ඵ 
ජනාධිඳතිතුභා වන් ෙකශේඹ.  

ජනතා ඡන්ෙකඹන් ඳත්න භවජන නිකඹෝජිතඹන්කේ මූලිෙ ගර්භ ජනතා කේඹ ඵ  අධායණඹ ෙශ 
ජනාධිඳති යාජඳක් භැතිතුභා  සිඹලු තනතුරු, යප්රාෙ කනො ගර්ේ ඵත් එඹ භතෙ තඵාකගන 
ජනතාකේ අලයතා ඉටුකිරීභට ංකේදී විඹ යුතු ඹැයි කිඹා සිටිකේඹ. 

නිෙවසින් ය 72ෙට ඳසුත් ජනතාකේ කඵොකවෝ යර අලයතාන්ට විුමේ රැබී නැති ඵ 
භැතියණ ොරසීභාකේදී  යට ර යා ෙශ චාරිොකේදී තභන් අකඵෝධ විනැයි යාජඳක් භැතිතුභා ර්ඹ. 
ය ගණනක් තභන් ජීත්ව ඉඩේර නිසි අයිතිඹ, ඳානීඹ ජර ගැටළු, අලි මිනි් ගැටුභ, ෑභ 
ෙරුකකුටභ භාන අධයාඳන ෙැනුභ ව ාමී ජඹ කයෝවල් ඳවසුෙේ ැඩිදියු ක කිරීභට විකලේ 
ැඩපිළිකශක් අයමන ඵ ෙ ජනාධිඳතිතුභා වන් ෙකශේඹ.  

රැකිඹා වියුක්තිඹ නැති කිරීභට දිගු ව කෙටි ොලීන විුමේ කෙන අතය කේශීඹ ආර්ථිෙඹ ලක්තිභත් කිරීභ 
ව අඳනඹන ආොඹභ ැඩි කිරීභ යජකේ මූලිෙ ඉරක්ෙඹයි. ෙෘෂිෙර්භාන්තඹ මුළුභනින්භ ොඵනිෙ 
කඳොකවොය බාවිතඹට කඹොමු කිරීභට ෙ  අකේක්ා කෙකර්. 

“ොර්ඹක්භ ව ෙඩිනේ යාජය කේාක් ්ාාඳනඹ කිරීභ පිඹය ගැකන්. සිඹලු අභාතයාංලර වා 
ආඹතනර නා්තිඹ ව දුණ ේපූර්ණකඹන් නතය කිරීභට ක්රිඹා ෙයනු ඇත”  ජනාධිඳතිතුභා කිඹා 
සිටිකේඹ. නා්තිඹට, දණඹට ේඵන්ධ න ර ේගරඹන්ට තයාතියභ කනොඵරා නීතිඹ ක්රිඹාත්භෙ 
ෙයන්කන්ඹැයි ෙ ජනාධිඳතිතුභා ඳැසීඹ. ඹේකිසි අභාතයාංලඹක් ඉරක්ෙ ර යා ගැනීභට අභත් න්කන් 
නේ යජකේ ප්රතිඳත්ති ක්රිඹාත්භෙ කිරීභ වා අලය කන්ෙේ කිරීභට  කිසිවිකටෙත් ඳැකිකශන්කන් 
නැති ඵ ජනාධිඳතිතුභා අධායණඹ ෙකශේඹ.  

අභාතයරු, යාජය අභාතයරු ව භන්්රීරු නියන්තයකඹන් ජනතා අතයට කගෝ ඔවුන්කේ ැඵෑ 
ගැටළු වුමනාකගන කාට විුමේ දීභට ක්රිඹාෙයනු ඇතැයි එතුභා වන් ෙකශේඹ.  

ය්ාා කනක් වා යජඹ ඉල්ල ජනයභ ජනතා දී තිකේ. ක නිා ඳශමු ොර්ඹඹ කර ජනතාට 
කඳොකයොන්දු ව ඳරිදිභ 19 ැනි ය්ාා ංකලෝධනඹ ඉත් ෙයන ඵ ජනාධිඳතිතුභා ඳැසීඹ. “එෙ 
යටක් - එෙ නීතිඹක්” ඹන ංෙල්ඳඹට ප්රමුඛත්ඹ කෙමින් සිඹලුකෙනා භග එක් යටට  කඹෝගය න 
ය්ාාක් ේඳාෙනඹ ෙයන ඵ යාජඳක් ජනාධිඳතිතුභා කිඹා සිටිකේඹ.  

“භභ භකේ යටට ආෙයඹ ෙයනා. භභ භකේ යට ගැන ආඩේඵය කනා. භට භකේ යට ගැන ෙැක්භක් 
තිකඹනා. අකේ අයමුණ පරොයී ර යැසිකඹක්, තුටින් ජිත්න ඳවුරක්, ගුණගරුෙ භාජඹක් වා 
කෞබාගයත් කේලඹක් කගොඩනැගීභ” ඹැයි වන් ෙශ ජනාධිඳතිතුභා ජනතාට කඳොකයොන්දු ව 
කෞබාගයත් කේලඹ කගොඩනැගීභ වා තභා භග එෙතුන කර සිඹලුකෙනාට මිත්රත්කේ ෙෑත් 
දිගුකෙොට ආයාධනා ෙකශේඹ.  
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