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ගරු විදේශ අමාත්ය මගග  මමවීරව මතත්ා විින්   වික්ෂ  ාාක  ිමම්  ිනිපකා    ින් ාා මතත්ා මථාාාව 

ිමදකෝග 23/2 කටදේ මතු  වා    ප්රශථාකට 215  ූනිම 2  ිනා කා්ලිමදන් තුද  ී  දිනිපකේ  වා    

ප්ර ාශක 

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ රාජය යදපා්තමයන්තුව  ිසින්ත “ත්රසතම ාද  ස  යල ීය  ත්රසතම ාදයේ 

රටා ්ත පිළිබඳ රාජය ්ත සනබ්තයය ්ත ු   ා්තමා ” අදාළ යකොට ලරු ිසපක්ෂ නා කුවමා ිසින්ත අසන 

ලද ප්රශ්තන ට පිළිුවර ීමමට මා කමමමත්යමි. 

යන මාසයේ ීම ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ත්රසතම ාද  මමලිමම පිළිබඳ  ා්තමා  ප්රකාශ් ට පත් කරන ලීම. 

 ා්තමා ට අදාළ  ්තය්ත 2014  ්තෂයේ කටයුුව  න අමර, එම කාලයේ ීම ලරු නිමල් ිනරිපාල ද ිනල් ා 

මමතිුවමා ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුයේ යජයෂතඅ අමාමය රය ු  ිස .  එම  ා්තමා ට අුව  2014  ්තෂයේ ීම 

එල්ටීටීඊ ට සනබ්තය පුද්ලල ්ත 13 යදයනු  මමයල්ින ායේ ීම අත්අඩංගු ට යලන තියේ. ම ද, යමම 

 ා්තමායේම 2013  ්තෂ  සඳ ා වූ ිසසතමර අුව  එල්ටීටීඊ සංිසයානයේ ස ය  ගිමා ජාල  සක්රී  බ  

ප්රකාශ් යකොට තිුණි.. එකල පම ති රජ  මම්ත ත්රසතම ාීම ම්තජන  සදාකාල ටම ුලිමුවපුටා දමූ  බ  

 ලලා කි ද්ීම එයසේ කටයුුව ිනදුය ි්ත පම ති බ   ා්තමාවීම පුදුම ස ලම . 

එයසේ බලද්ීම රාජපක්ෂ ආණ්ඩුයේ පශ්තචාත් යුදම  ත්රසතම ාද  මමලීයයන පප්රම අසා්තකක බ , යමයසේ 

යුද්ය   මාරවී  සර 05 කට පසුත් එල්ටීටීඊ සංිසයාන ට ූ ලයම   ා ස ය  ගිමා ජාල ක් 

ප ත් ායලන  ාමට  මකිවීයම්ත යපනී  යි.  

යන අුව  ලරු ිසපක්ෂ නා කුවමායේ ප්රශ්තන ට ිය   මකි සරල පිළිුවර නන,  ්තමමාන රජ  ූනනි 1   මනි 

ියන නිු ත් කරන ලද එම  ා්තමා  පිළිබඳ  ය ොඳි්ත දමුව ත් බ යි.  

ලරු කකානා කුවමනි,  

ඔබුවමා ද්තනා පරිිය ත්රසතම ාද  මමලීයයන යල ීය  ්රි ාදාමයේ ීම ඇමරිකාුව එක්සත් ජනපද රා්   

යල්කන ර ා ිසින්ත ත්රසතම ාද ට පඩයලි  යදන රාජය ්ත  ුනනාලමනීමත්, ත්රසතම ාීම ්රි ා ්ත ිනදු න 

රට ල් පිළිබඳ ිසසතමර ඇුවළත් කිරීමත් යමම  ා්තමා  ිසින්ත ූ ිමක  ිනදුකරුව ලබයි. ම ද, ප ත්නා නීති 

යරගුලාින අුව   ා්තමා  මඟි්ත ද්ිසපා්තශ්තිසක   ා බහුපා්තශ්තිසක ත්රසතම ිසයර ධී ස ය  ගිමා  ්ත පිළිබඳ 

ලමඹුරු ිසම්තශ්න ක් ිනදු කරයි. 

ත්රසතම ිසයර ධී ්රි ාදාමයේ සක්රී  දා කත්  ක් දරන ින  ර රාජය ්තට, ජාමය්තමර ආ මන ්තට ස  

ඒජ්තින සඳ ා යමම  ා්තෂික  ා්තමා  ඉමා ප්රය  ජන ත් බ  අප ිසින්ත සමලකිල්ලට ලම යුුව . 

ලරු නිමල් ිනරිපාල ද ිනල් ා මමතිුවමා ිසින්ත නි මරිය යලස දක් ා ඇති පරිිය යුද්ය   මාර වී  සර 05 කට 

පසු  පමණ ු   ද ම මත් ප්රචණ්ඩකාරී ම්තජන ්ත ප තින බ  යනොකි මනා . යමහිීම අප ිසින්ත ිස ාද 

කළ යුත්යත් 2004  ්තෂයේ ිනට  ා්තෂික  නිු ත් යකයරන  ා්තමා ක් පිළිබඳ   ්තමමාන රජ  ද්තනා 

යනොද්තනා බ  යනො  රාජපක්ෂ ආණ්ඩු  කාලයේ ීම පශ්තචාත් යුද ත්රසතම ිසයර ධී පප්රම ්ත  යමමරන 

අ ාසනා ්තම බිඳ  මටීමකට ලක් වූයේ ු මක් නිසාද  ්තන .  

ශ්රී ලංකායේ ින  ර පුර මින ්තයේ අනාලම ආරක්ෂා  සුරක්ෂිම කිරීම සඳ ා න  පප්රම යසො ාලම යුුව 

බ  ඒ අුව  අප ිසින්ත යත්රුන ලම යුුව යේ.  

ලරු කකානා කුවමනි, 
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අප රජ  ඒ සනබ්තයය ්ත ඇති දමක්ම ය නත් සත රූප ක් ලනී. ු මන ජන ා්තගික, ආලික, පාංතික 

ය   සංසතකෘතික කණ්ඩා මකට අ ත් ු  ත්, රාජයයේ කටයුුව පිළිබඳ ිසරුද්ය අද සත දරන ජනමා යේ 

 ද ත් ස  ිනුවිසිම ියනාලමනීම සඳ ා අප ිසින්ත න ුල පප්රම ාාිසමා කරි්ත ිනිමුල. එහිීම අපයේ යද්ශ් 

සීමා ්ත ශ්ක්තිමත්  ප ත් ා ලනිි්ත නාිසක ආරක්ෂා  යනොසමීය මර කරි්ත මෘදු බල   ා 

රාජයමා්ත්රික  මකි ා ්ත පපරිම යලස ය ොදා ලමනීම යමහිීම  ිනදුයකයරි්ත ප .. ප්රචණ්ඩකාරී ැඩි කල් 

කණ්ඩා න ය ම ආක්තශ්න  වී ිනිමන ජනමා  ඔු ්තයල්ත දුරසතකර ා ඔු ්ත සඳ ා  න පිළිලමනීම අහිි 

කිරීම ද, එම කණ්ඩා න සඳ ා ඇති පපකාරක පදනම අහිි කිරීම මඟි්ත ඔු නයේ පම මත්ම ම ු රු 

යකයරන පපකරණ  ා මානිනක ප්රයබ ය  ලබා යනොීමම අපයේ ්රමයේද යි. 

 

ලරු කකානා කුවමනි, 

ත්රසතම ාීම ම්තජන  ු මන සත රූපය ්ත පම ති  ද  එ  මමලීයයන ්රි ාදාම  අප රජ  ිසින්ත දමි  යලස 

්රි ාත්මක කිරීමට බම ඇ ඇති  බ  යමම ලරු සාා ට දමුවනීමමට කමමමත්යමි. ත්රසතම ාද  සනබ්තයය ්ත 

යම   ්තමමාන ට ද, අනාලම ට ද අදාළ යනොබියඳන ප්රතිපත්ති ක් බ  මමක් කිරීමට කමමමත්යමි. 

අපයේ ජාති  පසුගි  ඉති ාසයේ දශ්ක ලණනා ක් ුලළුල්යල්ම ත්රසතම ාීම ්රි ා ්ත නිසා ිසශ්ාල 

අලාා ානි ලට ලක් වූ බ  අප සමම ද්තයනුල. ය ළඳ යපොළ ල් ල, නලර මයයයේ, දුනරි  ස  

බසතරි  ල ද, ආලික ිනද්යසතකාන ල ද,  ාි.ජ  යක්්තද්රසතකාන ල ද ිනදු වූ යබ නබ පිපිරීන පිළිබඳ යශ් කී 

මමක ්ත අප ින  ර යදනායේ  ද ත් ුවළ යනොනමසී ප .. ලමටුන ලට මමිය වූ ජාති ක් යලස කෲර 

ප්රචණ්ඩ ්රි ා ලට අප ින  ර යදනා කිින නම ය   ආකාර කි්ත යලොදුරු වී තියේ.  

එ මනි ප්රචණ්ඩ  ා ත්රසතම ාීම  යුල කට යන රට කිිනදා ඇද යනොදමීමයන සුිසශ්ාල  ලකීම එක් පක්ෂ කට, 

එක් ආණ්ඩු කට ය   එක් නා කය ු ට පමණක් සීමා කළ යුුව යනොයේ. එ  ින  ර යදනායේ යපොදු 

 ලකීමයි.  

ියගු යමොරුවරු ිසමසීමකි්ත අනුවරු  පලත් පාඩන  ා ප්රතිස්තයාන යකොිසම ිසින්ත ඉියරිපත් කරන ලද 

 ා්තමායේ යකොටසක් පපුටා දමක්වීමට කමමමත්යමි. 

“යදමළ ජනමා යේ ලමටළු  ිසස ඇයන ීම,  ජාතික   පම ලමන ිනමා රයේ ප්රයාන යද්ශ්පාලන පක්ෂ 

යදයකහි නා ක ්ත ිසින්ත සනුලති ක් ඇති යකොට යලන එම ජනමා ට ාාර ලම  මකි  ිසසුනමක් 

යසො ා ලත්යත් නන,  ලමටුමක් නි්තමාණ  වීමට  මකි ා ක් යනොතිුණි.. යදමළ නා කයි්ත ද රට 

යබදා ය ්තකිරීයන  ා්තත්රණ කට අුවබල ීමම ලමන යදමළ යද්ශ්පාලන නා කයි්ත ද සමයසේ 

 ලකි  යුුව .  ප්රයාන යද්ශ්පාලන පක්ෂ යදකට අ ත් දු යණ් යද්ශ්පාලන නා ක ්ත ජාතික 

අභිලාශ් ්ත ය ුවය ්ත ්රි ා කයළේ නන  ා දිළ ජනමා  සඳ ා පිළිලම  මකි ිසසුනමක් ලබාීමම 

සඳ ා ඔු ්ත අමර ඒකමතිකාා  ක් නි්තමාණ  කරලම  මකි  තිුණයණ් නන යමම ලමටුම 

 ළක් ා ලමනීමට තිුණි.. ස්තනද්ය  යාපාර ක් ප්ර ්තයන  කිරීයම්ත ස  ිනං ල  ා දිළ ජන 

යදයකොටසටම එයරහි  එල්ටීටීඊ  ිසින්ත ාාිසමා කරන ලද ත්රසතම ්රමයේද ්ත ප්ර ්තයන  

කිරීයම්ත  මළකී ිනිම ා නන ස  එල්ටීටීඊ ට ස  ඔු ්තයේ නයල්ච්ඡ ්රි ා ලට එයරහි  

ශ්ක්තිමත්  ස  යනොබි   ඉියරි ට පමිි.යේ නන  ළක් ා ලමනීමට  මකි ා ක් තිබූ යමම ලමටුම 

සඳ ා දිළ නා කයි්ත ද ඒ  ා සමාන ප්රමාණ කි්තම  ලකි  යුුව යේ. පා්තශ්ත  යදයක්ත ු මන 

ය   පා්තශ්ත  කට ිනදු වූ යද් පිළිබඳ  සාූ හික  ශ්ය ්ත පශ්තචාත්මාප වීම ප සු කටයුත්මක් 
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යනොයේ. එයසේ කළ මකි  ්තය්ත, ිනිසු්තට අත් වී ඇති යශ් චනී  මත්ත්    ුලයේ ිසචක්ෂණ  ා 

සදාචාර සනප්තන සත  ං ඇලයීමක් කිරීමට ඔු ්ත සූදානන  ්තය්ත නන පමි.. “   

ලරු කකානා කුවමනි, 

ඔබ ිසින්ත ද්තනා පරිිය එක්සත් ජනපදයේ එල්ටීටීඊ සංිසයන  ත්රසතම ාීම සංිසයාන ක් යලස ම නන 

ලමයිසතුවයේ ම මත්  ප .. අ.මයේ ීම එල්ටීටීඊ ුලදල් සමපයුම ස  ස ය  ගිමා ජාල  දු්ත ල කිරීම 

සඳ ා යමරට සමඟ එක්  කටයුුව කළ එම  රාජය ්ත සමඟ රාජයමා්ත්රික සනබ්තයමා මර කිරීයන 

කටයුුව යමම රජ  ිසින්ත ිනදුකරි්ත ප .. 

1  7 ීම එල්ටීටීඊ සංිසයාන  ම නන කළ එක්සත් ජනපද , යදමළ පුනරුත්කාපන සංිසයාන  

(TRO) ද ම නමට ලක් කළ ුලල් යපයළේ රාජය ්තයල්ත එකකි. එක්සත් ජනපදයේ ීම ත්රසතම ාීම 

කටයුුව ලට සනබ්තය වූ එල්ටීටීඊ සමකකරු ්තට ිසරුද්ය  ්රි ා කිරීම  පිි.ස අප යදරයේ ආරක්ෂක 

අංශ් අමර මනා ස ය  ල ක් ්රි ාත්මක ය ි්ත ප .. ම ද, 200  ීම යුදම  පරාජ ට පත් වූ  එල්ටීටීඊ 

සංිසයාන  අඩපණ කිරීම පිි.ස යමම එක්සත් ජනපද ම නම යක්්තද්රී  පිටු  ලක් ිස . යමයලස 

එක්සත් ජනපද  ස  අනිු ත් රට ල් ිසින්ත ිනදු කළ ම නයම්ත ලංකායේ ත්රසතම ාීම කටයුුව ිනදුකිරීම 

සඳ ා එල්ටීටීඊ සංිසයාන ට අමය ශ්ය ූ ලය සනපත් ලමීම සනපූ්තණ ඇණ හිිමි.. 

 

 

 

 

ලරු කකානා කුවමනි, 

 

එල්ටීටීඊ ට සනබ්තය සංිසයාන පිළිබඳ පූ්ත  ආරක්ෂක පි  ර ලමනීමත්, ඒ පිළිබඳ අ ධිය ්ත ිනටීමත් 

රජ  ිසින්ත ිනදුකර්තය්ත ද  ්තන දමනලමනීමට ලරු ිසපක්ෂ නා කුවමා කමමමත්යම්ත පසු යේ. ම ද, 

එුවමා රජ  ිසින්ත එ මනි සංිසයාන ල කටයුුව ිසාාල කර්තය්ත ද  ්තනත්  දමනලමනීමට 

බලායපොයරොත්ුව යේ. 

 

අපයේ රජයේ ආ මන ින ල්ල මම්තයේ සමා්තමර අනිු ත් රාජය ්ත හි බලයාරී්ත සමඟ ුණද්ධි අංශ් 

ිසසතමර යබදා දා ලමනීමත්, ිසයශ්ේෂය ්තම ත්රසතම ාද  සනබ්තයය ්ත ඉමා සීමප ස ය  ගිමා  ්ත 

ප ත් ායලන  න බ ත් ලරු ිසපක්ෂ නා කුවමාට මමක් කර ීමමට කමමමත්යමි. ූ ලයම  ජාල ්ත 

අඩපණ කිරීමත් යමම ්රි ාදාමයේ ම යකොටසකි. එක්සත් ජනපදයේ රාජය යදපා්තමයන්තුව , සත යද්ශ් 

ආරක්ෂක යදපා්තමයන්තුව , ආරක්ෂක යදපා්තමයන්තුව  ස  බලශ්ක්ති සංිසයාන සමඟ රයටහි නාිසක 

ුලහුදු සීමා ්ත ආරක්ෂා කර ලමනීම සඳ ා  ු ල්  මඩ පිළිය ලක්  ප ත් ා යලන  යි. යද්ශ් සීමා ස  

ආන න පාලන කටයුුව ල ීම, එක්සත් ජනපද ය රළාරක්ෂක  ුලදා  ිසින්ත ලංකායේ ය රළාරක්ෂක 

බලකා  ස  නාිසක  ුලදා නිලයාරී්ත පුහුණු කිරීම යනොකඩ ා ිනදු යකය්ත. ය්තගු බ ා රන ආරක්ෂක 

 මඩසට න  ටයත් අප රජ , එක්සත් ජනපදයේ ය්තගු  ා යද්ශ් සීමා ආරක්ෂක ආ මන සමඟ 

යනොකඩ ා සීමප ස ය  ල ක් ප ත් ා යලන  යි. 
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ම ද, යුයර පා සංලමයේ අධි මාක්ෂි.ක මගී යමොරුවරු පද්යති  අ ත් ආලමන යදපා්තමයන්තුව  

සමඟ ඒකාබද්යවී යුයර ප ට සං්රමණ   න ශ්රී ලාංකික මගී්ත පිළිබඳ යමොරුවරු ශ්රී ලාංකික ආලමන 

ිසලමන නිලයාරී්ත ය ම සෘජු  ලබාීමම ද ිනදු යකයරි්ත ප .. 

පරමාණු ත්රසතම ාීම කටයුුව නිශ්තක්රී  යකයරන යල ීය  සංයානයේ රට ල් 85 අමරට ශ්රී ලංකා  ද සක්රී  

දා කත්  ක් ලබා යදන බ  කි  යුුව . 

 

 

ලරු කකානා කුවමනි, 

 

අප රජ  ශ්රී ලංකායේ ින  රම පුර මින ්තයේ ආරක්ෂා  පපරිම යලස සුරක්ෂිම කිරීමට දමි   බම ඇ ිනිමන 

බ  ප්රකාශ් කිරීමට කමමමත්යමි. 

 

දශ්ක ලණනා ක් තිසතයසේ ත්රසතම ිසයර ධී යනොසමයලන ප්රතිපත්ති ක් ආරක්ෂක ස  ුණද්ධි අංශ් පිළිබඳ 

ආ මන ද, මායේ අමාමයාංශ්  ද එක්  ්රි ාත්මක යකොට ඇති බ  ප්රකාශ් කිරීමට කමමමත්යමි. 200  

 සය්ත ීම මා ිසයද්ශ් ඇමති  ිනිමන කාල  ුවළ එල්ටීටීඊ සංිසයානයේ යුයර පා සංලමයේ ම නන කිරීම 

පළුල  මා ට ිනදු කරන ලීම. පසු  2014 ීම එම ම නම ඉ ත් කරන ලීම. යකයසේු  ද, යමම අු රුද්යද් 

මා්තුව 2  ියන යුයර පා කු ්තිනලයේ අංක 2015/521 .්තදු  මගි්ත නම ම  මා ක් එල්ටීටීඊ සංිසයාන  

ම නන ලම ලමයිසතුව ට ඇුවළත් කළ බ  කීමට කමමමත්යමි. 

 

එක්සත් ජනපද ත්රසතම ාද  පිළිබඳ  ා්තමා ට අුව  එල්ටීටීඊ සංිසයානයේ ්රි ා්තිසම ප්රයද්ශ්  යලස 

ලංකා  ස  ඉ්තිය ා   ුනනායලන තියේ. අප රට ල් යදයකහිම එල්ටීටීඊ සංිසයාන  ම නන බ  

ඔබුවමා ද්තය්ත .  

 

ලරු කකානා කුවමනි,  

 

කිිනදු බලායපොයරොත්ුව ක් යනොමමති  ජී ත් වූ ජනමා ක් ජන ාරි 8  මනි ියයන්ත පසු  ින  ර යදනා ට 

සමය ප්රතිස්තයාන , ියගු කාීයන සාම , යල ර ීය  ස  යස ාාලයමත් ජීිසම ක් පිළිබඳ නමු න 

බලායපොයරොත්ුව ඇති කරලත් . එක්සත් ස  සාමය ්ත පිරි ලංකා ක් පිළිබඳ ිනහින  අම මර දමා යන 

රට අම මර ිසයද්ශ්ලම  ිනිම ශ්රී ලාංකික සනා  ක් ඇති ජනමා  නම ම  මා ක් යනොබි   සාමය ්ත 

පිරි යද්ශ් ක එක්සත්   ා යස ාාලයමත්  ජී ත්වීයන නමු න බලායපොයරොත්ුව ඇති කරයලන තියේ. 

කයලක ීම එක්සත් ශ්රී ලංකා ක් පිළිබඳ මම්තයේ කමපවීම ප්රකාශ් කිරීමට අකමමති වූ ජනමා ක් නම ම 

 මා ක් මම්තයේ සතකා ර  පිළිබඳ නම ම ිනමි්ත පසුය ති.  

 

යදමළ ජනමා යේ සුාසායන  පිළිබඳ අ යාන  ය ොුල කරන පුද්ලල ්ත ස  ප්රචණ්ඩ යබදුන ාීම 

සමලමසතමක් කරමබා ලත් පුද්ලල ්ත අමර ප තින සුිසශ්ාල ය නසතකන  ුනනා ලමනීම අපයේ ජාති ට 

ාාර යකොට තියේ. අ මම්තවූ ්ත ස  ැඩඳු න කඳු රු ල ිනිම්තන්ත පිළිබඳ මම  ල නඟන අ  ද, 

ප්රචණ්ඩ කටයුුව ලට අුවබල යදි්ත නීතිිසයර ධී ්රි ා ්ත ිනදුකරි්ත, ආයාර ැඩසතකර්තන්ත අමර ද 

පම මියිම ය නස අප ිසින්ත  ුනනාලම යුුව . යමම ය නස  ුනනාලමනීම, යමරයේ ප්රචණ්ඩ අ.ම  

සදාකාල ටම අමමක යකොට   පත් අනාලම ක් යලොඩ නමගීයන අි මාලම දමා ලමනීම සඳ ා  මදලත් 

යේ.  අපයේ මම  නන, ින ල්ල්ත සමඟ සබමඳි ා ්ත ඇති යකොටයලන  සං ාද ලමවීම ුවළි්ත, ිසරුද්ය 
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මම දර්තන්තට ඇහුන ක්තීමම ස  දුක් ලමනිසිම ඇති අ යේ ප්රශ්තන ිසසඳාීමම ප්රචණ්ඩත් යේ මං 

ඇහිරවීයන මඟ බ යි. 

 

යන  සය්ත මමයි 1   මනි ියන අතිලරු ජනාධිපතිුවමා ිසින්ත ප්රකාශ් කළ පරිිය,  200  මමයි මාසයේ ීම 

 මාර වූ යුද්යය ්ත ුව ාල වූ  යන රයේ ජනමා යේ  ද ත් ස  ිනුවිසිම සු පත් කිරීමට අප 

අයපොය ොසත් වී ඇත්යමුල. එබමිස්ත අප ජාතියේ ප්රයාන අරුලණු ද්ිසත්   ිස  යුත්යත් සංහිඳි ා  ස  

සං ්තයන යි. ුව ාල වූ අප රට පුර මින ්තයේ  ද ත් ස  ිනතිිසිම සු පත් කිරීමට පිළි න ය ොදන 

අමරුවර යනොයබදුුව ශ්රී ලංකා ක් සඳ ා ඔු නයේ අයයාත්ම  යලොඩනමගීම අපයේ ූ ිමක අරුලණ යේ.   

 

ලරු කකානා කුවමනි, 

 

යනොයබදුුව එක්සත් ශ්රී ලංකා ක් සඳ ා  ්තමමානයේ බර මබා කටයුුව කර්තය්ත යදමළ ජනමා යේ 

මයයසතක යද්ශ්පාලන  ල ස  සමය නිය  ජන  යන අ සතකායේ ීම ලබා යදන යදමළ ජාතික 

ස්තයාන යි. අප සමාජයේ ජී ත් න ැඩි කල් කණ්ඩා න ුලිමුවපුටා දමීමම සඳ ා අපයේ ප්රජාම්තත්ර ාීම 

ආ මන  ු   ුවළ ම දුරටත් සනපූ්තණය ්ත ්රි ාත්මකවීම සඳ ා ඉඩ  සර ලබාිය  යුත්යත් 

ඔු නට . ජනමා ිසුලක්ති යපරුලණ ප්රයාන ප්ර ා   යද්ශ්පාලන ට යලන ආ ාක් යම්ත යදමළ ජනමා ට 

ද මම්තයේ දුක් ලමනිසිම, යම රාලත් නිය  ජිම ්ත  ර ා පිළිලත් රාජය  ු  ්ත ස  ප්රචණ්ඩ ිසයර ධී 

මම ාද ්ත ුවළි්ත ඉියරිපත් කිරීමට ඉඩ  සර ලබාිය  යුුව . 

 

අප රයේ හුයදකලා ස  ැඩි කල්කරණ ට ලක්  න දුක් ලමනිසිම පිරි ජනයකොටසත අමරි්ත මුවිස   මකි 

න  ආකාරයේ ත්රසතම ාද ්ත පිළිබඳ පුයර කකන  කිරීම ය   ඔු ්ත සනපූ්තණය ්ත පාලන  කිරීම 

සම රිසට අප සු ිස   මක. ඔු ්ත ු ඩා ස  භූයල ීය   ිසිනරී ිනටී නන ඕනෑම  ුලදා කට එ මනි 

කණ්ඩා න ඉලක්ක යකොට යමය යුන ිනදු කිරීම අප සු අභිය  ල කි. අපට යනොසමලකිිමමත් සමලසුන 

ය   රයේ ින  ර ජනමා  ආ රණ  යනො න පප්රම මඟි්ත  ා රාජයමා්ත්රික අසමත්කන නිසා 

නම මත් යන රයේ ආරක්ෂා  ස  සතකා රාා   අ දානමකට ලක් කළ යනො මක. ජාමය්තමර නීති 

පද්යති  ුවළි්ත ඇති ස ය  ගීමා   ද, සත යද්ශී  අපරාය අධිකරණ ්රම යේද  ද ය ොදා ලමනීම ස  

පීඩා ට පත් වූ ජන යකොටසත ය ම ම දුරටත් ළඟාවීම මඟි්ත ප්රචණ්ඩත් යේ ුලදු්ත ුලල් ුලිමුවපුටා දමීමම 

සඳ ා කාල  පමිණ තියේ. ත්රසතම ාීම සංිසයාන ්තහි  ජී නාිම   න ජනමා  ද ත් ස  ිනතිිසිම  ල 

ඇති බම ඇම  සදාකාල ටම දුරසතක කළ  මකි  ්තය්ත ඉ ම පප්රම මඟිනි. 

 

එබමිස්ත අප ිසින්ත යලන  න ිසශ්ත ාස  යලොඩනමගීම, සංහිඳි ා  ස  සං ්තයන  පිළිබඳ ලමනට අප  ා 

එක් න යලස ලරු ිසපක්ෂනා කුවමායල්ත ඉල්ලා ිනටීමට කමමමත්යමි. යමරයේ ජී ත්  න ින  රම ජන 

යකොටසත, ිසයශ්ේෂය ්තම පුවරු නමයලනහිර ජී ත් න සුළු ජන යකොටසත අමර ප තින සමබෑ දුක් ලමනිසිම 

ස   ප්රශ්තන පිළිබඳ  ිසසුනන යසිසම සඳ ා අප  ා එක් න යලස ඉල්ලා ිනිමි. ත්රසතම ාදයේ බිහිසුණු හිස 

නම ම කිිනදා යනොඑසවීමට ඇති යනො රියන මඟ එ  බ  මායේ ිසශ්ත ාස යි. 


