
 
 

 
 

 
  

 

 

Special statement by the Honorable Prime Minister regarding the current situation. 

 

Friends and citizens of Sri Lanka. 

 

I speak to you at a crucial time as we grapple with many challenges that have overcome our people. 

These challenges are not new to me having overseen the journey our nation has undertaken in my 

fifty plus years of politics.  

 

Friends, I am sure by now that you are very aware of the deep economic crisis that has befallen our 

country following the battle we fought, to keep our citizens safe from the Coronavirus pandemic.  

Although we ensured the safety of the lives of the people from the pandemic, we were unable to avoid 

falling into this economic abyss. 

 

Needless to say, with the closure of our international borders and the travel ban within the country, 

foreign exchange inflows were halted and subsequently, foreign reserves dried up as they were used 

up for sustenance. 

 

You know the situation has become serious when tankers providing fuel have arrived at the port, but 

we are unable to clear it for want of foreign exchange. 

 

My mind goes back to when I addressed you following the 2010 presidential election after the 

culmination of the war. 

 

I promised you a future free of power cuts.  

 

Power plants were built for this purpose in an effort to ensure the fulfillment of those promises. 

However, because the previous government stalled the development of these projects, we were not 

been able to fulfill those expectations and upkeep those assurances. 

That is the truth. 
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I understand the fatigue of the people who have been queuing for days in the fuel queues and 

empathize with the pain of our citizens queuing up for gas. I feel that pain. 

 

We intimately understand the suffering of the people in the face of the skyrocketing price of goods. 

Friends, although we have extended an invitation to all parties to come forward in unity to address 

the current situation, they have not stepped forward. This is not a time to prioritize party affiliations 

over the resurrection of the country’s economy. With this call being unanswered, we as the party 

commanding a majority have taken up this responsibility. We will overcome these challenges. 

  

30 years of a terrorist threat and the fear of death that existed among the people of this country was 

eradicated; not to further endanger the people and to relegate them to a fate of hardship and pain. 

We built highways, modern roads and infrastructure - not so that you can stand in queues on those 

roads. 

 

We built ports, not to suffocate supply chains and halt tankers carrying fuel because we’re unable to 

pay for it. 

 

When thousands died in neighboring countries due to the Coronavirus, treatment centers equipped 

with facilities were mobilized. Indigenous medicines such as Koththamalli were dispensed, medicines 

were given and the whole country was largely vaccinated. 

  

All this was done, not so that our people would be victimized by tear gas and bullets. 

Historically, we have spared no sacrifice to protect our people from every challenge. As in times past, 

we will make every effort to overcome this crisis. 

 

Friends, this government restricted taking loans from international stakeholders and prioritized 

working with and empowering our people to make Sri Lanka a debt free country. 

 

This government has always strived to protect the independence of the country even from 

international influences under trying circumstances, to the point that at times, we withdrew 

opportunities to bring in large scale investments to Sri Lanka when public opinion dictated so. 

 

Friends our responsibility is to uphold the sovereignty of the people. We will never take decisions 

that will undermine the democracy, the country’s governance structure or its Supremacy. 

We work with that purpose in mind. In politics we are accustomed to letting go. 

 

Friends, the chant 'No 225 in Parliament' today echoes through the streets. That immediately translates 

to a rejection of this democratic system. While it may sound good, I urge you to understand its danger 

from a historical perspective. 

 

 



 
 

 
 

 

We have witnessed the tragedy of the bombing of Parliament and attempts to destroy it. The blood of 

our youth flowed along the streets as those parties rejected democracy. Thousands of young people 

were burned alive in tires as that movement took wind. So much so that 1988/1989 proved to be the 

darkest age in our history as this rebellion claimed over 60,000 young lives. 

 

Your elders will remember the massive effort we put in to saving those young lives then. I want to 

remind the youth of the North as well as the South about it. 

 

Your parents will attest to the bloody past that shrouded our history. 

 

A movement was birthed in the North of our country during the 1970s and 1980s by the youth who 

killed elected people's representatives on the streets as they protested governance, by declaring their 

refusal for elections and a parliament. The ensuing distress affected not only those in the North but 

also those in the South of Sri Lanka for over 30 years due to that political movement. Tens of 

thousands paid with their lives as landmines and bullets claimed Sri Lanka’s children.  

 

People lost their homes and gradually, school children began to take to the streets in protest. The next 

inevitable step was to forcibly conscript school children into this evil war. 

 

I urge our sons and daughters this evening to consider this carefully and protect our nation from once 

again slipping into a time as dark as that in our history, through these actions. 

 

Friends, we are embarking on an enormous program to overcome the crisis we face today. Every 

second spent by the President and this government is used up exhausting avenues to rebuild our 

country. 

 

This government has historically imbued our farmers with the highest relief packages to aid their 

industry. However, today the farmers stand against us. 

 

No matter how honorable the notion of organic fertilizer is, it is not the time for it to be implemented. 

As such, we will be reinstating the fertilizer subsidy to once again equip our farmers to optimize their 

craft. 

 

The country needs to urgently recover from this debilitating crisis which includes the unbearable cost 

of living and the requisite shortages. 

 

Even if it is not possible within the next two or three days, we have initiated action to address these 

crises with the highest urgency. 

 

 

 



 
 

 
 

 

Friends, every second you protest on the streets, our country loses opportunities to receive potential 

dollars. The reform that is being sought is currently secondary to the collective responsibility and the 

urgency that is required to stave off this crisis.  

 

To facilitate this, we have extended an open invitation all those who have the courage to join us in 

serving our great nation. Remember that the country right now needs the patience of all of us to endure 

this hardship a little while currently. 

 

Dear Daughter, Dear Son, we know that you all love your homeland passionately. I undertook many 

miles of protest walks in the past for the sake of the youth who were being oppressed from the violence 

that was prevalent. However, the infinite grains of sand that I trampled do not begin to compare with 

the humiliation and insults that my family and I have been levelled with.  We can bear it. We can face 

it. 

 

My one humble plea is that you do not harass or insult those who serve in the police of the tri forces 

who have dutifully served our country. 

 

Remember that today you walk the streets without fear of oppression protesting, because those war 

heroes sacrificed their lives to save this country for you. 

 

Keep in mind that these very same war heroes came back to battle for you during the recent pandemic. 

My Sons and Daughters, I see how proudly you wave our national flag during your protests, and it 

fills my heart with joy. However, do not forget those who laid the foundation for that flag to be freely 

hoisted anywhere in our homeland. 

 

Today, despite the many challenges, there is one thing is not lacking -our courage, and determination 

to once again fight this crisis together. We will fight and we will overcome, as we have in times past. 

 

May the blessings of the noble Triple Gem be with you. 

 

 

  
Rohan Welivita, 

Media Secretary to the Hon.Prime Minister. 

0774054198 
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වර්තමානයේ රයේ උද්ගතවී ඇති තත්තත්තවය පිළිබඳව ගරු අග්රාමාතයතුමායේ ව ය ේෂ ප්රකා ය 

 

මිත්රවරුණි, 

අපේ රපේ ඉතාම තීරණාත්මක පමාප ාතක ඔබ අමතන්නට මට සිදුව තිපබනවා. මපේ පනස් වසරකට අධික 

පේශපාලන ජීවිතය තුළ ඉතාම තීරණාත්මක පේශපාලන සන්ධිස්ථාන රාශියක් පසුකර තිපබන බව මම 

කියන්න ඕනෑ.  

මිත්රවරුණි, 

පකාපරෝනා වසංගතපයන් පස්පස් අපිට මුහුණ පෙන්න සිදුවුණු ආර්ථික ප්රශ්නය අපේ රපේ ජනතාව ප ාඳින් 

පත්රුම් අරපගන තිපබන බව මම විශ්වාස කරනවා. පම් වසංගතපයන් ජනතාවපේ ජීවිත පේරා ගන්න අපට 

පුළුවන් වුණත් ෙැන් අපේ රට විශාල ආගාධයකට ලක්පවමින් තිපබන  ැටි අපට ෙැපනනවා. රට වසා තැබීමත් 

එක්ක විපේශ විනිමය එන මාර්ථග ඇහිරුණ  ැටිත්, විපේශ සංචිත සිඳී ගිය  ැටිත් මම අමුතුපවන් කියන්න ඕනෑ 

නෑ. පතල් නැව මුහුපේ පපනි පපනී තිපයේී ඒක බා ගන්න ප ාලර්ථ නැති නිසා ජනතාවට විවිධ ප්රශ්න වලට 

මුහුණ පෙන්න සිේධ පවලා තිපයනවා. 

යුේධය ජය අරපගන 2010 ජනාධිපතිවරණපයන් ජයගත්ත පමාප ාපත් ජනතාව අමතලා කළ කතාව මට පම් 

පමාප ාපත් සිහිපත් පවනවා. “අනාගතපේ විදුලිය කපන්පන් නැති රටක් බිහි කරනවයි කියලා” එො මම 

කිව්වා. ඒ සඳ ා බලාගාර ඉදිකරපගන වැ  කළත් ඒ බලාපපාපරාත්තු අපට ඉටු කිරීමට පනා ැකි වූපේ පසුගිය 

රජය අපේ වැ පිළිපවල ඉදිරියට පගන පනාගිය නිසයි. ඒක තමයි ඇත්ත. 

පතල්, පපෝලිම්වල දින ගණන් රස්තියාදු වුණ ජනතාවපේ පවප ස අපට පත්පරනවා. ගෑස් ගන්න පපෝලිම්වල 

රස්තියාදු වුණ කාන්තාවන්පේ පව්ෙනාව අපට පත්රුම් ගන්න පුළුවනි. බඩු මිල අ ස උසට නැගලා තිපයන 

තත්ත්වය  මුපව් ජනතාව විඳින දුක්ගැ ැට ගැන අපි කාටත් ප ාඳ අවපබෝධයක් තිපබනවා. 
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මිත්රවරුණි, 

අපි  ැම පක්ෂයකටම ආරාධනා කලා එකතු පවලා රට පගා  ගමු කියලා ඒත් ආපව නෑ. පම් පවලාපව  පක්ෂ 

ගැන හිතනවාට ව ා රපේ ආර්ථිකය  ශක්තිමත් කරගැනීමයි අප සියලුපෙනාපේම වගකීම වන්පන්. 

කවුරු වගකීම බාර පනාගත්තත් බලපේ ඉන්න පක්ෂය  ැටියට අපි ඒ අවසාන වගකීම භාර ගත්තා. අපි පම් 

ගැටළුවලට විසදුම් ලබා පෙනවා. 

30 වසරක ත්රස්තවාී තර්ථජනය නිමා කරලා පම් රපේ ජනතාව තුල තිබුණ මරණ භය තුරන් කපළ් පම් වාපේ 

ඉරණමකට, පව්ෙනාවකට ජනතාව පත් කරන්න පනපවයි. අපි අධිපව්ගී මාර්ථග  ැදුපව්, නවීන පාරවල්  ැදුපව් 

තමුන්නාන්පස්ලාව ඒ පාරවල්වල පපෝලිපම් තබන්න පනපවයි. අපි වරායන්  ැදුපව්, සල්ලි පගවා ගන්න බැරිව 

පතල් නැව් වරායන්වල රස්තියාදු කරවන්න පනාපවයි. 

පවන රටවල පකාපරෝනා වසංගතය නිසා ෙ ස් ගණන් මැපරේී සියලු ප සුකම් තිපයන පකාපරෝනා 

මධයස්ථාන  ෙලා, කෑම බීම, පබප ත් ටික, පකාත්තමල්ලි පකෝේපයක් ීලා රටම එන්නත් කරවලා 

ජනතාවපේ ජීවිත රැක ගත්පත් කඳුළු ගෑස්වලට, පවඩි උණ් වලට බිළි කරන්න පනපවයි. අපේ රපේ සෑම 

ප්රශ්නයකීම ජනතාව රැක ගන්න උපරිම කැප කිරීම් කරපු ඉති ාසයක් තමයි අපට තිපයන්පන්. 

අපි පම් අර්ථබුෙපයන් පගා  එන්නත් සෑම උත්සා යක්ම ගන්නවා. 

මිත්රවරුණි, 

පම් ආණ්ඩුව විපේශවලින් ණය ගැනීම සීමා කපළ් ජනතාවත් සමග ධධර්ථයපයන් වැ  කරලා ලංකාව ණය 

නැති රටක් කරන්න.  

ඉතාම දුෂ්කර තත්ත්වයක් යටපත් වුණත් විපේශවලින් උෙව් ගන්නපකාට රපේ ස්වාධීනත්වය රැකපගන උෙව් 

ගන්නයි පම් ආණ්ඩුව නිතරම උත්සා  කපළ්. ඒ නිසාම විශාල ආපයෝජන ලංකාවට පගන්න ගන්න තිබුණ 

අවස්ථාත් ඇතැම් අවස්ථාවල ජන මතයට ගරු කරලා අපි පස්සට ගත්තා.  

මිත්රවරුණි, 

පම් රපේ ප්රජාතන්ත්රවාී පාලන වූ ය ක ා බිඳ පනාෙැපමන විදිප ් තීන්දුවක් ගැනීමයි ජනතා පරමාධිපතය 

ලබාගත් අපේ වගකීම වන්පන්. ඒ අරමුණ ඇතිව පමණයි අපි වැ  කරපගන යන්පන්. මතක තියාගන්න අහිමි 

වීම වාපේම අත ැරීමත් පේශපාලනපේී අපට ප ාඳට පුරුදුයි. 

මිත්රවරුණි, 

පාර්ථලිපම්න්තුපව් පෙසීය විසිප ම (225) එපා කියන සටන් පාඨය ෙැන් ඇප නවා. එයින් අෙ ස් කරන්පන් පම් 

ප්රජාතන්ත්රවාී ක්රමය ප්රතික්පෂ්ප කිරීම නම් එහි භයානකකම ඉති ාසය දි ා බලලා පත්රුම් ගන්න ඕනැ. 

පාර්ථලිපම්න්තුවට පබෝම්බ ග ලා මුළු පාර්ථලිපම්න්තුවම විනාශ කරන්න  ැීපමන් වුන විපත අපි ෙෑසින් ෙැක්කා.  

එො පාර්ථලිපම්න්තු ප්රජාතන්ත්රවාෙය ප්රතික්පෂ්ප කරපු නිසා පාරවල් දිපේ තරුණ පල් ගලා ගියා. ටයර්ථ සෑ මත 

ෙ ස් ගණන් තරුණපයෝ පණ පිටින් පිච්චුනා. 1988/89 අඳුරු යුගපේී 60 ෙ සකට අධික තරුණ ජීවිත අපේ 

රටට අහිමි උනා. අපි එො තරුණ ජීවිත රැක ගන්න ෙරපු ම න්සිපේ තරම ඔබපේ වැඩිහිටියන්පේ මතකපේ 

තිපයන බව අපි ෙන්නවා. 

 



 
 

 
 

 

ෙකුණට වාපේම උතුපර්ථ තරුණයන්ටත් මම ඒ ගැන මතක් කරලා පෙන්න ඕනෑ. ඒ අතීතය ඔබපේ අම්මා 

තාත්තාපගන් වැඩිහිටියන්පගන් ඇහුපවාත් කියලා පේවි. පාර්ථලිපම්න්තුව එපා, ඡන්ෙ එපා කියලා ම ජන 

නිපයෝජිතපයෝ ම මග මරා ොලා තමයි 1970 - 80 කාපල් උතුපර්ථ තරුණපයෝ පටන් ගත්පත්.  

ඒ ආරම්භ කළ පේශපාලන වයාපාර නිසා වසර ති ක් උතුපර්ථ පමණක් පනාපවයි ෙකුපණ් ජනතාවත් දුක් වින්ො. 

බිම් පබෝම්බවලට, පවඩි උණ් වලට ෙස ෙ ස් ගණන් පගාදුරු වුණා. උන්හිටි තැන් අහිමි වුණා. ටිපකන් ටික 

පාසල් ෙරුවනුත් විපරෝධතාවලට පාරට ඇෙපගන යන්න පටන් ගත්තා.ඊළඟට කපළ් පාසල් ෙරුවන් බපලන් 

යුේපෙට ඇෙපගන යන එක. එෙත් පටන් ගත්පත් පාර්ථලිපම්න්තුවම එපා කියලයි. ඒවාපේ විපාක ෙන්න අපි 

ආෙරණීය දූ පුතුන්පගන් ඉල්ලා සිටිනවා ඒ අඳුරු අතීතයට ඔබ ඉපදුන, ජීවත්පවන පම් මව්බිම ආපයත් සැරයක් 

පගනියන්න එපා කියලා. 

මිත්රවරුණි 

අෙ අපි මුහුණ ී  තිපබන අර්ථබුෙය ජය ගන්න අපි ෙැවැන්ත වැ පිළිපවලක පයදිලා ඉන්නවා. ජනාධිපතිතුමාපේත් 

ආණඩුපව්ත්  ැම තත්පරයක්ම පගපවන්පන් පම් අර්ථබුෙපයන් අපේ රට පගා ගන්නයි. පගාවියාට ඉති ාසපේ 

වැඩිම ස න දුන්න අපිට ෙැන් පගාවියා විරුේධයි. පමාන තරම් රටට ප ාඳක් වුණත් කාබනික පපාප ාර  

වැ පිළිපවළ පගනියන්න පම්ක පවලාව පනාපව්. ඒ නිසා අපි පපාප ාර ස නාධාරය යළි ලබා පෙන්න තීන්දු 

කරලා තිපබනවා. ෙරාගන්න බැරි ජීවන වියෙම වපේම ක ොසි හිඟ වීම ෙක්වා මුහුණ ීලා තිපබන අර්ථබුෙ වලින් 

රට පගා  ගන්න ඕපන්. ෙවස් පෙක තුනකින් බැරිවුනත්  ැකි ඉක්මනින් පම් අර්ථබුෙයට යන ගමන නවත්වන්න 

අපි කටයුතු කරනවා. 

මිත්රරවරුනි, 

ඔබ පාපර්ථ විපරෝධතා ෙක්වන සෑම තත්පරයකම අපේ රටට ප ාලර්ථ ලැපබන්න තිපයන අවස්ථා අහිමි පවනවා. 

ම ා ප්රතිසංස්කරණ කරන්න කලින් ජාතියට  අත් වී ඇති පම් විනාශපයන් රට පේරා ගැනීම අප කාපේත් 

වගකීමයි. ඒ සඳ ා ශක්තිය තිපබන ධධර්ථයය තිපයන  ැපමෝටම අපි ෙැනටමත් ආරාධනා කරලා තිපබනවා. 

ඔබ සියලු පෙනාපේම ඉවසිලි වන්ත ධධර්ථයය පම් පමාප ාපත් රටට උවමනා බව මතක තියා ගන්න. 

ආෙරණීය, දුපව් පුපත්, අපි ෙන්නවා ඔබ කවුරුත් උපන් බිමට අසීමිතව ආෙරය කරන බව. 

එො තරුණයන් භීෂණපයන් පේරා ගන්න පාෙ යාත්රාපව් යනපකාට පපේ පෑගුණ වැලි කැටවලට ව ා වැඩියි 

මටත් පවුපල් අයටත් පම් වන විට කියලා තිපයන නින්ො අප ාස. ඒවා අපට ෙරා ගන්න පුළුවන්.  

එප ත් රට පවනුපවන් රාජකාරිපේ පයපෙන ත්රිවිධ  මුොපව් පපාලිසිපේ පස්වපේ පයපෙන අයට හිරි ැර, 

අප ාස කරන්න එපා. අෙ ඔබ නිෙ පස් බය නැතිව ම  මග ගමන් කරන්පන් විපරෝධතා ෙක්වන්පන් 

රණවිරුවන් තම ජීවිත පරිතයාගපයන් ඔබට රටක් ඉතිරි කර දුන් නිසා බව මතක තබා ගන්න. 

ඒ වාපේම පකාපරෝනා වසංගතපයන් ඔබව පේරාගන්න ම ා පරිතයාගයක් කළ විරුවන් බව ඔබ පකපළහි 

ගුණ ෙත් අය  ැටියට මතක තබා ගන්නා පලස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

දුපව්, පුපත්, 

විපරෝධතාවලී ඔබපේ අපත් ජාතික පකාඩිය පලල පෙනවා මම ෙකිනවා. ජාතික පකාඩිය අපි උපන්න පම් 

බිපම් ඕනෑම තැනක ඔසවන්න පුළුවන් රටක්  ො දුන්පන් අපි. එො ඒ අභිපයෝග වලට මුහුණ දුන්න ධධර්ථය 

වපේම පන්නරය තවමත් අපට තිපයනවා. 

පතරුවන් සරණයි! 

 

 

යරාහාන් වැලිවට, 

අග්රාමාතය මාධ්ය යේකම්. 

0774054198  


