
අමාත්ය මණ්ඩල ප්රකාශය 

 
ජනාධිපති මෛත්රීපාල සිරිස ේන ෛහතාසේ නායකත්වය යටසත් පවතින ජාතික 
 ම්මුතිවාදී  රජය, 2015 ජනවාරි  හ අස ෝ ේු  ෛැතිවරණවලදී ලැබී ඇති ජනවරම්ම 
ප්රකාරව  ශ්රී ලාාංකීය  ජාතිය නැවත කිසි කසලකත්   ැටුම්මකාරී අතීතයට සනාපිවිස න 
බවටත්, ඒ සවනුවට  ාංහිඳියාව, තිර ාර  ාෛය  හ ආර්ථික  ෛෘද්ධධිය ළඟා කර ැනීෛ 
උසෙ ා කැපවන බවත්  හතික කරයි. වර්ථ වාදී, ජනවාර්ථික  හ ආ මික මවරයට, 
ප්රචණ්ඩත්වයට  හ ෙඬුවම්ම සනාලබා වැරදි කිරීෛට  අප ස ාඩ නැගීෛට උත් ාහ කරන 
 ෛාජය ුළ කිසිදු ඉඩක් සනාෛැත.  
 
සම්ම  න්ෙර්ථභය ුළ ආ මික  ේථාන, කඩ ාප්පු හා වයාපාර ආයතන  හ නිවා  ඉලක්ක 
කරස න ෛෑතකදී ඇතිවූ ප්රචණ්ඩ  සිදුවීම්ම පිළිබඳව අපසේ ෙැඩි අවධානය සයාු කර 
ඇත්සතු. ප්රචණ්ඩත්වය වැපිරීසම්ම අරුණින් ඇතැම්ම ුද්ධ ලයන් විසින් සිදුකරන මවරී 
ප්රකාශ ඇුළු සෛෛ හිාං ාකාරී ක්රියා, අපි තරසේ සහළා ෙකිු. 

 
සෛෛ සිදුවීම්ම සහේුසවන්, ුද්ධ ලයන්ට සිදුවී ඇති සද්ධපල අලාභ හානි, ජීවසනෝපායන් 
අහිමිවීෛ  හ ෛානසික අ හනය සෛන්ෛ බිය  ැන අපි අතිශයින් කණ ාටු සවු. 
 
කූට අරුණු  හිත ුද්ධ ලයන්  හ කණ්ඩායම්ම විසින්  සහෝෙර ුරවැසියන්ට එසරහිව 
අපහා ාත්ෛකව, අවෛන්  හ තව  හා ප්රචණ්ඩත්වය වුරමින් සිදු කරන මවරී ප්රකාශ 
හා  ක්රියා වලට ශ්රී ලාාංකීය  ෛාජය ුළ කිසිදු තැනක් සනාෛැති බව, අපි  ේිර සල  
කියා සිටිු. 

 
 ාංහිඳියාව,  ාෛකාමී  හජීවනය  හ නීතිසේ ආධිපතයය  ඳහා රජසේ කැපවීෛ යළි 
තහවුරු කරන අතරෛ, ඕනෑෛ ආ මික හා ජනවාර්ථික සකාට ක් ඉලක්ක කරස න 
ප්රචණ්ඩ ක්රියා අවුළුවන්නන් හා මවරී ප්රකාශ සිදු කරන්නන්ට එසරහිව, වහාෛ රසේ 
නීතිය අනුව කටයුු කිරීෛට පියවර  න්නා සල  නීතිය ක්රියාත්ෛක කරන බලධාරීන්ට  
අපි උපසෙ ේ දී ඇත්සතු. ප්රචණ්ඩත්වය වුරන  හ හිාං නසේ නිරතවන සියලු 
ුද්ධ ලයන් හා කණ්ඩායම්ම වලට විරුද්ධධව සනාපෛාව නීති ප්රකාරව ෙැඩි පියවර  ත යුු 
ය. වරෙකරුවන්සේ  ෛාජ තත්වය, ජනවාර්ථික සහෝ ආ මික පසුබිෛ සහෝ සද්ධශපාලන 
පක්ෂපාතීත්වය සනාතකා නීතිය ක්රියාත්ෛක විය යුු ය. එස ේෛ සිදු කරන ලෙ ම්මසේච්ඡ 
ක්රියා   ම්මබන්ධසයන් ව කිව යුු අයට එසරහිව ක්රියාෛාර්ථ  කඩිනම්ම කරන සෛන් අපි 
නීතිය ක්රියාත්ෛක කිරන බලධාරීන්ට  හ නීතිපතිවරයාට  උපසෙ ේ සෙු. ෛන්ෙයත් 
වැරදි ක්රියාවන්ට ෙඩුවම්ම සනාදී සිටීෛ හරහා අප රට නැවත යුද්ධධයක් සවත තේලුවීසම්ම 
භයානක අවොනෛට ුහුණ දීසම්ම අනුරක් පවතින බැවිනි.  
 
අප රසේ අතසලා ේ ක් වූ පිරි කසේ මවරය පැතිරවීසම්ම  උත් ාහයන් වයර්ථථ කිරීෛට 
සපරට පැමිණි හා සම්ම සෛාසහාසත්  න්සුන්ව  සිටීසම්ම හා  ාෛකාමී  හජීවනසේ  
වැෙ ත්කෛ සපන්වා දී ඇති සිවිේ  ාංවිධාන හා ආ මික නායකයන්ට අපි අපසේ 
සනාවක් කෘතසේදීත්වය පළ කරු. 
 
ස ෞතෛ බුදුන්සේ  ඉ ැන්වීම්ම වලින් අවධාරණය සකසරන්සන්  හජීවනය, 
 හනශීලිත්වය, ස ෞරවය හා කරුණාවයි. “මවරසයන් මවරය සනා ාංසිසඳේ, 



අමවරසයන්ෛ මවරය  ාංසිසඳේ” යන  ස ෞතෛ බුදුන්සේ උුම්ම හා නැණවත් වෙන් 
අපට ෛ  සපන්වන  ොතනික නීතියකි. සම්ම සද්ධශය,  ාෛකාමී  හජීවනය, ෛානව 
වටිනාකම්ම ආරක්ෂා කිරීෛ  හ කලාපසේ වඩාත්ෛ ප්ර තිශීලී ජාතීන්ස න්  එකක් සල  
නැවත ස ාඩනැගීෛ  ඳහා අවාංක හා සවසහ  ෛහන්සි වී වැඩ කිරීෛ සවනුසවන් අවශය 
වන ෛ සපන්වීෛ සබෞද්ධධ, හින්දු, ක්රි ේතියානි,  හ ඉ ේලාම්ම යන සලාව සරේෂේටෛ ආ මික 
 ම්මප්රොයන්  තරක ඉ ැන්වීම්ම වලින් ආශීර්ථවාෙය ලබා ඇත.  
 
සද්ධශසේමී ුරවැසියන් සල ,  ේථාවර,  ාෛකාමී හා ප්ර තිශීලී  ජාතියක්ෙ,  සියළු 
ුද්ධ ලයන්සේ අභිෛානය රැසකන, විවිධත්වය  රුසකසරන, සියළු  ුද්ධ ලයන්ට 
 ෛාන ුරවැසියන්ට හිමි අයිතීන් වන නිෙහ  භුක්ති විඳින්නට  හැකි  ෛාජයක්ෙ, 
ස ාඩනැගීෛට ඔබට හැකි උපරිෛ ආකාරසයන් ඔබසේ රටට  ොයකත්වය  පයන  
සෛන් අප රසේ බාල, ෛහළු සියලු ුරවැසියන්ස න්  අපි ඉේලා සිටිු. 
 
සෛෛ අනුරුොයක එකිසනකා සකසරහි වූ මවරය  ුරන් කිරීෛ  ඳහාත්,  අප සියලු 
සෙනා වර්ථතෛානසේ දී සහෝ අනා තසේ දී නැවත වරක් අතීතසේදී සෛන්  ැටුම්මකාරී 
වාතාවරණයකට  රැස න යාෛට ඉඩ සනාසෙන බවට අධිෂේටාන කරනු පිණි ත් අප 
සියලු සෙන එක් ත්ව නැගී සිටිය යුුය. 
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