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ශ්රී ලංකා ජ ලංාධජපති අ ලංි අු ම ලංත්රිිජක ලංරිසේන්ධ ලං්ි අමන් ව ලංසිරි ව ලං්සත් ජ ලංාජන් වන  ලං
්හජ ලං්ණ්ඩකනේ ලං72 විනි ලං්ිරිවජරය ලංි්තජ ලං රධ ලංකද ලං ථජව
2017 ්ිප්තිම්බර් ලං්් ලං19 විනිදජ, නිව්නයෝර්සත
ඔබ සියලු දෙනාටම සුභ සන්ධ්යාවක් ව දාවක්ා
ද ෞරවක්නීය සභාපති තුමනි,
සියලුම රාජ්ය නායයිනනි,
එ වසත් ජ්ාතීන්දේ සංවිධ්ානදේ ද ෞරවක්නීය මහ දේයම් තුමනි,
සියලුම ආරාධිත අමුත්තනි,
මා ඉතාමත්ම සතුටු දවක්නවක්ා 72 වක්න සමුළුදා විද ේෂදයන්ම නවක් දේයම් වක්රදය ව, මහ දේයම් තුදම ව
පත්වූ අවක්ස්ථාදා එතුමාට සුභ පතමින් මදේ යතාවක් ආරම්භ කිරීමට ලැබීම පිළිබඳවක්. විද ේෂදයන්ම ශ්රී
ලංයාදා රාජ්ය නායයයා දලස තුන්වක්න වක්රටත් දම් ු  සභාවක් මමතීමට ලැබීම පිළිබඳවක් මා ඉතාමත්
සතුටු දවක්නවක්ා.
දම් 72 වක්න සමුළුදා ප්රධ්ාන දත්මාවක් වක්න්දන් තිරසර දලොවක් ව මත සෑම මිනිසකුටම වක්ැෙ ත් ජීවිතය සහ
සාමය සඳහා ප්රයත්නය යන්නින. අෙ දලෝයය තුළ පවක්තින, ජ්ාතයන්තරය තුළ පවක්තින විවිධ් තත්ත්වක්යන්
සැලකිේලට ත්විට දමය ඉතාමත් යාදලෝචිත වූ දත්මාවක් ව වක් දයන් හැඳින්වීමට පුළුවක්න්. 2015 වක්සදේ
ජ්නවක්ාරි මාසදේ ශ්රී ලංයාදා ජ්නාධිපතිවක්රයා දලස පත්වූ මා, එදසේ පත්යරවීමට දපර මදේ රදේ ආෙරණීය
ජ්නතාවක්ට මා දුන් දපොදරොන්දු ප්රතිඥා කිහිපය ව තිදබනවක්ා. එහිදී විද ේෂදයන්ම සඳහන් යදළේ දලෝයදේ
කිසිම රටය කිසියම් නායයදයකුට දනොතිබුණු අසීමිත බලය ව ශ්රී ලංයාදා විධ්ායය ජ්නාධිපතිවක්රයාට
තිබුණු බැවින් මා බලයට පත්වීදමන් පසු එම අසීමිත බලය
ජ්නාධිපති ධූරදයන් ඉවක්ත්
යර, පාේලිදම්න්තුවක් සඳහා පවක්රනු ලබන බවක්ින. බලයට පත්වූ නායයදය ව එවක්ැනි අසීමිත බලතල රාශිය ව
සිය ආණ්ඩුක්රම වක්යවක්ස්ථාවක් තුළ, සිය තනතුර තුළ තිබියදී එම බලය බලදේ සිටින අවක්ස්ථාදා තමා විසින්ම
අත්හළ පාේලිදම්න්තුවක්ට පැවක්රූ නායයදය ව විදිහට මදේ රදේ ජ්ාතිය දේ පාලනයටත්, ජ්ාතයන්තර
දේ පාලනයටත් බලය අත්හැරීම පිළිබඳවක් ආෙේ ය මා විසින් දී තිදබනවක්ා. ප්රජ්ාතන්ත්රවක්ාෙය සුරැකින,
දපෝෂණය යරන රටවක්ේ දලස ප්රධ්ාන වක් දයන්ම බලයට පත්වක්න නායයිනන් ප්රජ්ාතන්ත්රවක්ාෙය ආර වෂා
කිරීමත්, බලය නිසි දලස පාවිච්චි කිරීමත්, සාධ්ාරණ සමාජ්ය ව ද ොඩනැගීම සඳහා සිය බලය භාවිතා
කිරීමත් ඉතාමත් වක්ැෙ ත් දවක්නවක්ා. නමුත්, ද වී ගිය ෙ ය කිහිපයත් දලෝය ඉතිහාසයත් ත් විට දපනී
යන්දන් බලයට පත්වක්න දබොදහෝ නායයිනන් බලදයන් යෑමට, බලදයන් ඉවක්ත්වීමට තිදබන්නාවූ
අයමැත්ත තුළ, එම තමාදේ රට තුළ සාමය බිඳීම සාමය නැතිවීම දමන්ම ජ්ාතයන්තර වක් දයන්ෙ විවිධ්
දබදීම්, අසමගියම් සඳහා බලපාන බවක්ින. එවක්ැනි ඓතිහාසිය සිේධ්ාන්ත, දතොරතුු  ජ්ාතිය වක් දයන්
වක්දේම අන්තේජ්ාතිය වක් දයන් අපට අවක්දබෝධ්යන් රාශිය ව තිදබනවක්ා. දම් සියලු තත්ත්වක්යන් තුළ මදේ
රදේ ප්රජ්ාතන්ත්රවක්ාෙය තහවුු  යරමින්, ආඥාොයය මන ව ගිය, තනි බලය ව පාවිච්චි යරමින්
අසීමිත බලය ව ගිය දේ පාලන යණ්ඩායම් ඉවක්ත් යර රට තුළ ජ්නතාවක්දේ නිෙහස, ප්රජ්ාතන්ත්රවක්ාෙය
සහතිය යරමින් මානවක් හිමියම් ආර වෂා යරමින්, මූලිය අිනතිවක්ාසියම් දපෝෂණය යරමින් ද වීගිය අවුු දු
දෙය හමාරය යාල සීමාවක් මා සාේථය මන ව පැමිණි බවක් විද ේෂදයන්ම දම් ද ෞරවක්නීය උත්තරීතර
සභාවක්ට ප්රයා යරන්නට ඕනෑ.
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2017 දම් වක්ේෂය අදේ රදේ සංවක්ේධ්නය තුළ නම් යරනු ලැබුදා දුගී බදවක්න් නිෙහස් වීදම් වක්ේෂය
වක් දයන්. දුගී බදවක්න් නිෙහස් වීම සෙහා අදේ රට දමන්ම, මදේ රට දමන්ම අෙ මුළු මහත් දලෝයය වි ාල
ප්රයත්නයය, වක්යායාමයය දයදී සිටිනවක්ා. දුගී බදවක්න් නිෙහස් වීදම් වක්ේෂය වක් දයන් 2017 වක්ේෂය නම්
යරමින්, දම් වක්ේෂය මදේ රට තුළ දේශීය ආේථියය  වතිමත් කිරීදම් සංවක්ේධ්න වක්යාපිති රාශිය ව ආරම්භ
යරනු ලැබුවක්ා. ඔබත්, මුළු ජ්ාතයන්තරයත් ෙන්නා පරිදි ශ්රී ලංයාදා අවුු දු 30 යට ආසන්නවක් තිබූ
අභයන්තර ුදේධ්ය රදේ ආේථියය බිඳ දහළනු ලැබුවක්ා. රදේ ආේථියය දුේවක්ල යරනු ලැබුවක්ා. රට තුළ රට
දබදීමට සටන් යළ ත්රස්තවක්ාදී වක්යාපාරය, අපට පුළුවක්න් යම ලැබුණා ඒ ත්රස්තවක්ාදීන් පරාජ්ය යරලා රදේ
සාමය මති යරලා, ප්රජ්ාතන්ත්රවක්ාෙය තහවුු  යරලා, නිෙහස් සාමයාමී රට ව විදියට මදේ රට ද නයෑම
සඳහා. දම් ුදේධ්දයන් ලැබූ ආේථිය අවක්ාසිය ආේථිය පසුබැසීම් සම රට තුළ මතිවූ පසුබෑම්, ඒ සියේදලන්
ලබා ත් පාඩම් සම තිරසර සංවක්ේධ්න ඉල වය යරා යමින්, මදේ රදේ දේශීය ආේථියය  වතිමත්
කිරීමට, දේශීය යිෂියේමාන්ත, දේශීය යේමාන්ත, දේශීය යාේමීයරණය තුළ තවක් පිටුවක් ව අප විසින්
දපරලනු ලැබුවක්ා.
ප්රධ්ාන වක් දයන්ම තිරසර සංවක්ේධ්න ඉල වය සම්පූේණ කිරීදම්දී පරිසර සංර වෂණයට මුේතැන දීම මදේ
රජ්දේ ප්රමුඛ යාරණය ව බවක්ට පත්වුණා. විද ේෂදයන් දමහිදී සෙහන් යරන්නට ඕනෑ, අෙ මදේ රට වක්දේම
මුළු දලෝයය වක් දයන් ත්විට අෙ මදමරියා එ වසත් ජ්නපෙය පවක්ා යාලගුණිය, දේ ගුණිය විපේයාසයන්
සම ඉතාමත්ම බරපතල තත්ත්වක්යන්ට මුහුණ දී තිදබනවක්ා. ඒ තුළ, පැරිස් සමුළුදා මතියර න්නාවූ
එයඟතාවක්යන්, ගිවිසුම් එම ප්රයා නයට අත්සන් කිරීදමන් අප ජ්ාතයන්තර වක් දයන් ලබා ත් එයමුතුවක්
සම්මුතිය ක්රියාත්මය කිරීදම් වක්ැෙ ත්යම විද ේෂදයන්ම අෙ මුළු දලෝයය හමුදා අපි මුහුණ දෙන ඉතා
වක්ැෙ ත් ඉල වයය ව බවක් දමහිදී සඳහන් යරන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා යාලගුණිය, දේ ගුණිය දවක්නස්වීම්
සම්බන්ධ්දයන් පැරිස් සමුළුදා මතියර ත් එයඟතාවක්ය, දමම ප්රයා නයට අත්සන් කිරීදමන් මතියර ත්
සම්මුතිය ක්රියාත්මය කිරීම මුළු මහත් මානවක් සමාජ්යට දමන්ම මුළු මහත් සත්ත්වක් දලෝයදේ පැවක්ැත්ම
සඳහා ඉතා වක්ැෙ ත් වක්න්නා වූ යාේයය ව බවක් අප විසින් සිහිදේ තබා ැනීම ඉතාමත්ම වක්ැෙ ත් දවක්නවක්ා.
දුගී බවින් නිෙහස් වීදම් ජ්ාතිය වක්ැඩ සටහන තුළ “ග්රාම  වති” නමින් මම නවක් වක්ැඩ පිළිදවක්ල ව මදේ රජ්ය
යටදත් මදේ රදේ විද ේෂදයන්ම ආරම්භ යරනු ලැබුවක්ා.
ඒ වක්දේම 2025 වක්සර ෙ වවක්ා පැහැදිලි ආේථිය ප්රතිපත්තිය ව සහ සැලැස්ම ව අප විසින් දම් වක්නවිට ප්රයා යට
පත්යර තිදබනවක්ා. දේශීය ආේථියය  වතිමත් යරමින්, දේශීය යිෂියේමාන්තය  වතිමත් යරමින්, දුගී
බවින් නිෙහස් වීදම් ඒ පුළුේ ජ්ාතිය වක්ැඩසටහනට නවක් ප්රවක්ණතාවක්ය ව නවක් මන් ම  ව සම ඒ වක්ැඩ
පිළිදවක්ල හදුන්වක්ා දෙමින් 2025 ෙ වවක්ා අප ක්රියාත්මය කිරීමට බලාදපොදරොත්තු වක්න ආේථිය සැලැස්ම අදේ
රදේ නවක් පිබිදීම ව, සමිේධිය ව ද ොඩනැගීමට ඉමහත් දසේ ඉවක්හේ වක්නු මතැින මා වි ්වක්ාස යරනවක්ා.
ඒ වක්දේම ු  සභාපතිතුමනි, විද ේෂදයන්ම මා දමහිදී සඳහන් යරන්නට ඕනෑ මදේ රදේ දමන්ම
මුළුමහත් දලෝයදේ සියලු රටවක්ේවක්ල අෙ ෙු වක්න් ප්ර ්න රාශියයට මුහුණ දී තිදබනවක්ා. මදේ රට තුළ
ෙු වක්න් ආර වෂා කිරීම පිළිබඳවක් “ෙු වක්න් සුරකිමු” යන දත්මාවක් යටදත් පුළුේ ජ්ාතිය වක්ැඩ සටහන ව
ආරම්භ යර තිදබනවක්ා. මත් ද්රවක්යවක්ලින් ෙු වක්න් දරරා ැනීම, අපචාරවක්ලින් ෙු වක්න් දරරා ැනීම, ඒ
වක්දේම ෙු වක්න් අපචාරවක්ලට ල වවීදමන් වක්ල වවක්ා ැනීම, දමවක්ැනි යු ණු මත මුළු මහත් මානවක් සමාජ්ය
අෙ ෙු වක්න් ආර වෂා කිරීම පිළිබඳවක් ජ්ාතිය වක් දයන් වක්දේම අන්තේජ්ාතිය වක් දයන් ඉතා වක්ැෙ ත් වක්යාපිති,
වක්ැඩසටහන් ක්රියාත්මය කිරීදම් ඉල වය සහ ත අවක් යතාවක්දේ වක්යාපිතීන් පැහැදිලිවක්ම ෙකිනවක්ා.
යාන්තා අිනතීන් සුරැකීම පිළිබඳවක් අෙ මුළු මහත් දලෝයය එො වක්දේම ෙැඩි අවක්ධ්ානය ව දයොමු වී
තිදබනවක්ා.
යාන්තාවක්න්ට සම තත්ත්වක්ය ව ලබාදීදම්දී තවක්මත් මතැම් සමාජ් තුළ
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විවිධ්ායාරදේ යාන්තාවක්න්ට දනොසලයන තත්ත්වක්ය ව දලෝයදේ මතැම් රටවක්ේ වක්ල දපන්නුම් යරනු
ලබනවක්ා. මදේ රදේ ජ්න හණදයන් සියයට පනස් දෙයයට වක්ැඩි සංඛයාවක් ව යාන්තාවක්න්. යාන්තාවක්න්දේ
අිනතිවක්ාසියම් සුර වෂිත කිරීම ආණ්ඩුක්රම වක්යවක්ස්ථාදා අලුත් සංද ෝධ්න මගින් සහතිය යර තිදබනවක්ා
වක්දේම, මැතිවක්රණවක්ලට ඉදිරිපත් වක්න අදේ වෂයිනන්ද න් අනිවක්ාේයදයන්ම අදේ වෂිත ලැිනස්තුවක්
තුළ 25%  ව යාන්තාවක්න් මතුළත් විය ුදතුය යන්න මදේ ආණ්ඩුක්රම වක්යවක්ස්ථාදා අලුත් සංද ෝධ්නවක්ලට
මතුළත් යර තිදබනවක්ා. ෙු වක්න් ආර වෂා කිරීම, යාන්තා අිනතීන් සුර වෂිත කිරීම, ඒ වක්දේම මුළු මහත්
සමාජ්යට බරපතල ප්ර ්නය වවක් පවක්තින මත්ද්රවක්ය මේෙනය පිළිබඳවක් අප ජ්ාතිය වක් දයන් ආරම්භ යර මති
වක්ැඩ සටහන් වක්දේම එ වසත් ජ්ාතීන්දේ සංවිධ්ානය විදිහට මුළු මහත් මානවක් සමාජ්දේ යහ පැවක්ැත්ම සඳහා
මත්ද්රවක්ය මේෙනය පිළිබඳවක් පුළුේ ජ්ාතයන්තර වක්ැඩ පිළිදවක්ලය අවක් යතාවක්ය ඔබ අප සෑම දයදන වම
පැහැදිලිවක් ෙන්නා වූ යාරණය ව. ඒ අනුවක්, දලෝයදේ සෑම රටයම, සෑම සමාජ්යයම පාසැේ ෙු වක්ාදේ සිට
මත්ද්රවක්ය මේෙනය, මත්ද්රවක්ය වක්ැලැ වවීම, මත්ද්රවක්ය නිවක්ාරණය යන යු ණු පෙනම් යරද න සමාජ්යට
බරපතල අභිදයෝ ය ව වී තිදබන මත්ද්රවක්ය විනා කිරීම සඳහා මුළු මහත් මානවක් සමාජ්දේ දපොදු
එයඟතාවක්ය ව, දපොදු වක්ැඩපිළිදවක්ල ව, දපොදු සම්මුතිය ව, එය මන ව යෑම් සෙහා ඉතාමත් අතයවක් ය
යාරණය ව හැටියටින මා ෙකින්දන්.
ඒ වක්දේම, දමහිදී මා සඳහන් යරන්නට ඕනෑ අවුු දු තිහයට ආසන්න යාලය ව දීේඝ ුදේධ්යයට මුහුණ දුන්
මදේ රදේ, 2015 මදේ රජ්ය බලයට පත්වක්න විට ප්රධ්ාන ප්ර ්න දෙය ව තිබුණා. ඉන් ප්රධ්ාන එ ව ප්ර ්නය ව
තමින වි ාල වක් දයන් විදේශීය ණය අවුල. විදේ යන්ට තිදබන ඉතාමත් අසීමිත වූ ණය ද වීම ව,
මුෙේවක්ල හිඟය ව බරපතල දලස දපන්නුම් යරනු ලැබුවක්ා.
ඒ වක්දේම තමින ුදේධ්ය පැවක්ති යාලය තුළ සිදුවුණා යැින කියනු ලබන මානවක් හිමියම් යඩ කිරීම
සම්බන්ධ්දයන් මතිවූ එ වසත් ජ්ාතීන්දේ සංවිධ්ානදේ මානවක් හිමියම් දයොමිෂන් සභාවක් විසින් ඉදිරිපත්
යරන ලෙ දයෝජ්නා තුළ ප්රධ්ාන වක් දයන් ඒ සෙහා මුහුණදීම පිළිබඳවක් බරපතල ැටළු එවක්යට තිබූ රජ්යට
තිබුණා. එදහත් ප්රධ්ාන වක් දයන්ම දේශීය ආේථියය  වතිමත් කිරීදම් නවක් වක්ැඩ පිළිදවක්ල තුළ විදේ ණය
ද වීම සඳහාත්, ඒ වක්දේම විදේ ආදයෝජ්න ලබාදෙන මදේ රදේ නවක් ආේථිය සමිේධිය ව මති කිරීම
සඳහාත් අෙ ද නයන වක්ැඩ පිළිදවක්ල තුළ විදේ ණය වි ාල වක් දයන්, ඒ තුළින් නිෙහස් වීම පිළිබඳවක්
ඉල වය සහ ත වක්ැඩ පිළිදවක්ල ව දම් වක්නවිට අප ක්රියාත්මය යර තිදබනවක්ා. ඒ වක්දේම එ වසත් ජ්ාතීන්දේ
සංවිධ්ානදේ මානවක් හිමියම් දයොමිෂන් සභාවක් විසින් ප්රධ්ාන වක් දයන්ම මා දපර කී පරිදි ුදේධ්ය තිබුණු
යාලදේ මතිවූ තත්ත්වක්යන් පිළිබඳවක් ඉදිරිපත් යර මති දයෝජ්නා පිළිබඳවක් අපි රජ්ය ව විදිහට සැලකිේලට
අරද න ඒ සඳහා ඒ යු ණුවක්ලට ප්රමුඛතාවක්ය ව දීලා එම යු ණු නිරවුේ කිරීමට, විසඳීමට මදේ රජ්ය
යැපවී සිටිනවක්ා. ප්රධ්ාන වක් දයන්ම ප්රජ්ාතන්ත්රවක්ාෙය තහවුු  කිරීම, මානවක් හිමියම් ආර වෂා කිරීම,
ජ්නතාවක්දේ මූලිය අිනතිවක්ාසියම් ආර වෂා කිරීම, දපෝෂණය, දම් කියන යු ණු පෙනම් යරද න මදේ
රජ්දේ ද වී ගිය අවුු දු දෙය හමාරය යාලය තුළ රට තුළ සාේථය ප්රජ්ාතන්ත්රවක්ාදී සමාජ්ය ව ද ොඩනැගීදම්
යාේයය ඉටු යර තිදබනවක්ා දසේම ඉදිරි යාලය තුළ ඉතාමත් පැහැදිලිවක් එම යු ණු  වතිමත් කිරීමට
රජ්ය ව විදිහට ක්රියා යරන බවක් විද ේෂදයන් දමහිදී සඳහන් යරන්නට ඕනෑ. ජ්ාතිය සංහිඳියාවක්  වතිමත්
යරමින්, මදේ රදේ ජීවක්ත් වක්න විවිධ් භාෂාවක්න් යතා යරන, විවිධ් ආ ම් අෙහන, දම් සෑම දයදනකු තුළම,
සදහෝෙරත්වක්ය ද ොඩ න මින් සැයය, අවි ්වක්ාසය, වවක්රය, දක්රෝධ්ය ඉවක්ත් යරමින්, සෑම දයදනකුටම
නිෙහදසේ සතුදටන් එය සමානවක් ජීවක්ත් විය හැකි සමාජ්ය ව ද ොඩ නැගීම සඳහා මදේ රජ්ය යැපවී සිටින
බවක් විද ේෂදයන් දමහිදී සඳහන් යරන්නට ඕනෑ. ඒ අනුවක්, ප්රධ්ාන වක් දයන්ම දේශීය ආේථියය  වතිමත්
කිරීම සඳහා අප ද න මති පුළුේ වක්ැඩපිළිදවක්ලවක්ේ තුළ අදේ රදේ ආේථිය සමිේධිය මති යරනවක්ා දමන්ම
සමාජ්ය තුළ ආධ්යාත්මිය වක් දයන් යහපත් සමාජ්ය ව ද ොඩන න්න, විනය ු ය සමාජ්ය ව
ද ොඩන න්න, හි වමීම ව මති සමාජ්ය ව ද ොඩ න න්න මදේ රජ්ය යැපවී සිටිනවක්ා.
විද ේෂදයන්ම දමහිදී නීතිදේ ආධිපතයය තහවුු  කිරීම තුළ ප්රධ්ාන වක් දයන්ම ඉතාමත්ම සාධ්ාරණ
සමාජ්ය ව ද ොඩ නැගීදම් මූලිය යාේයයට මදේ රජ්ය ප්රධ්ාන වක් දයන්ම යැපවී සිටිනවක්ා.
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එවක්ැනි පසුබිමය ු  සභාපති තුමනි, මා දමහිදී ප්රයා යරන්නට ඕනෑ ප්රජ්ාතන්ත්රවක්ාෙය  වතිමත් යරමින්,
මානවක් හිමියම්  වතිමත් යරමින්, මූලිය අිනතිවක්ාසියම්  වතිමත් යරමින්, ජ්ාතයන්තර දහොඳහිත
දිනා නිමින් අප රට සමඟ මිත්රශීලී භාවක්දයන් ඈත්වක් තිබූ දලෝයදේ රටවක්ේ ඒ සියේල මිත්ර රටවක්ේ බවක්ට
පත්යර නිමින්, ජ්ාතයන්තරදේ දහොඳහිත දිනා නිමින්, ඉතාමත් යහපත් රාජ්ය පාලනය ව ද නයන දම්
අවක්ස්ථාවක්ය එ වසත් ජ්ාතීන්දේ සංවිධ්ානදේ ඉතාමත් යාු ණිය වූ සහදයෝ ය මදේ රට ද ොඩ න න්න
ඉදිරියට ද නයන්න මා ඉතාමත් ද ෞරවක්දයන් බලාදපොදරොත්තු දවක්නවක්ා.
එ වසත් ජ්ාතීන්දේ සංවිධ්ානදේ සාමාජිය රට ව වක් දයන් අපි අවුු දු 62 යට ආසන්න යාලය ව යටුදතු
යරලා තිදබනවක්ා. එ වසත් ජ්ාතීන්දේ සංවිධ්ානදේ නීති රීතිවක්ලට එයඟවක් ප්රඥේතීන්ට එයඟවක්,
එයඟතාවක්යන්ට එයඟවක්, ගිවිසුම්වක්ලට එයඟවක් යටුදතු යරන රට ව විදිහට එ වසත් ජ්ාතීන්දේ සංවිධ්ානය
විසින් න්නා වූ සියලු තීන්දු තීරණවක්ලදී ශ්රී ලංයා රජ්ය සාමාජිය රට ව වක් දයන් ඒ සිය බැඳීම් තහවුු 
යරමින් යටුදතු යරන බවක් විද ේෂදයන් දමහිදී සඳහන් යරන්නට ඕනෑ. ඒ අනුවක්, මදේ රදේ ස්වක්ාධීනත්වක්ය
ස්වවක්රීත්වක්ය සුරකිමින් අපි ක්රියායරන්නා වූ මදන්දී අපට එේල වී මති විවිධ් දචෝෙනා, ඒ වක්දේම
දයෝජ්නා, අප විසින් ක්රියා යළ ුදතු ආයාරයන් පිළිබඳවක් අපට නිෙහස් රට ව වක් දයන්, සාමයාමී රට ව
වක් දයන් දසමින් මන ව ද ොස් පැහැදිලි, ජ්යග්රාහී ඉ ඉල වයය ව යරා යන්නට සියලු දෙනාදේම
ද ෞරවක්නීය සහදයෝ ය ඉේලා සිටිනවක්ා.
මතැම් අන්තවක්ාදී පිරිස් දා වක්ත් මන ව බලාදපොදරොත්තු දවක්නවක්ා. මතැම් අන්තවක්ාදී පිරිස් දා වක්ත්,
යඩිනම් විසඳුම් බලාදපොදරොත්තු දවක්නවක්ා. මතැම් අන්තවක්ාදී පිරිස් ඉතාමත් දයටියාලීන
විසඳුම් බලාදපොදරොත්තු දවක්නවක්ා. නමුත්, අවුු දු 30 යට ආසන්න යාලය ව ුදේධ්ය ව තිබූ රට ව විදියට
රට අභයන්තරදේ ජ්නතාවක්දේ දබදීම් මති වී තිදබන රට ව විදිහට රට තුළ ජ්නතාවක්දේ සමගිය මති යරලා,
ඒ සමගිය තුළ සදහෝෙරත්වක්ය ද ොඩන ලා, අවි ්වක්ාසය, සැයය, බිය, වවක්රය, දක්රෝධ්ය ඒ සියේල ඉවක්ත්
යරලා මදේ ආෙරණීය රටත්, මදේ ආෙරණීය ජ්නතාවක්ත්, මදේ ද ෞරවක්නීය මාතිභූමියත් ද ොඩ න්නට,
 වතිමත් යරන්නට, සමිේධිමත් ආේථියය ව යරා ද ොස්, ප්රජ්ාතන්ත්රවක්ාදී රට ව විදියට ඉදිරියට ද න
යන්නට ඔබ සියලු දෙනාදේ ද ෞරවක්නීය සහදයෝ ය ඉේලා සිටිනවක්ා. ඒ නිසින මා දමහිදී ඉතා පැහැදිලිවක්
කියන්දන් අපි දසමින් යන සාේථය මන ව සඳහා අපිට අවක් ය යාු ණිය සහදයෝ ය දෙන්න කියලා.
දා වක්ත් මන ව අනතුු  සහිතින කියන එය අපි සෑම දයදන වම ෙන්නවක්ා. ඒ නිසා මතැම් අන්තවක්ාදී
දයොටස්වක්ල, ඔවුන් බලාදපොදරොත්තු වක්න දා වක්ත් දලස, යඩිනම් දලස,  වෂණිය දලස විසඳුම් දීදම්
අසීු තාවක්යන් මුළු මහත් සමාජ්ය තුළ තිදබන්නා වූ සංකීේණ ස්වක්භාවක්යන් සම ඔබ ද ෞරවක්නීය දලස සෑම
දයදන වම පිළි නු මතැින මා වි ්වක්ාස යරනවක්ා. ඒ නිසා මදේ රට තුළ නැවක්ත ුදේධ්ය ව මති දනොවක්න්නට,
මදේ රට තුළ සියලු ජ්ාතීන් අතර සමගිය ව මති වක්න්නට, මදේ රට තුළ සියලු ජ්නවක්ේ දයොටස් තුළ
සදහෝෙරත්වක්ය ව මති වක්න්නට, මදේ රට තුළ සියලු ආ ම්, සියලු භාෂාවක්න් යතා යරන සියලු දෙනාම එයම
සදහෝෙරත්වක්යකින් බැඳී මති රට ව දලස සියලු දෙනාම ඉදිරියට ද නයන්නට මදේ රජ්ය ද න
මති වක්ැඩපිළිදවක්ළට ද ෞරවක්නීය එ වසත් ජ්ාතීන්දේ සංවිධ්ානයත්, ඒ වක්දේම දලෝයදේ සියලුම රාජ්යන්හි
සහදයෝ යත් මා ඉතාමත් ද ෞරවක්නීය දලස බලාදපොදරොත්තු දවක්නවක්ා. ආේථිය සමිේධිය ව මති යරමින්,
යහපත් සමාජ්ය ව ද ොඩන මින්, ප්රජ්ාතන්ත්රවක්ාෙය තහවුු  යරමින් මදේ රට තුළ නැවක්ත ුදේධ්ය ව මති
දනොවක්න දලස යටුදතු යරමින් දලෝයදේ සමිේධිමත් ආේථියය ව සමඟ විද ේෂදයන්ම ප්රජ්ාතන්ත්රවක්ාෙය
තුළ ආෙේ මත් රට ව විදිහට මදේ රට ඉදිරියට යන්නට ඔබ සියලු දෙනාදේම ද ෞරවක්නීය
සහදයෝ ය ඉේලා සිටිමින්, ු  සභාපතිතුමනි, ඔබ තුමාටත්, නවක් මහ දේයම්තුමාටත් සුබ පතමින්,
ස්තූතිවක්න්ත දවක්මින් මාදේ යථාවක් අවක්සන් යරනවක්ා. ස්තූතිින. දතු වක්න් සරණින.

