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ඔබ සැමට අසලාමු අකල්කුම්. කමම මහා පල්ලිය ගැන පමණක් කනාව ශ්රී ල ොකේ ඉස්ලාම් ආගකම්
අනර්ඝ ඉතිහාසය, එනම් අවුරුදු 1200ෙ ඉතිහාසය ගැන දැන ගැනීමට කමහි පැමිණීමට ලැබීම මට
ලැබුණු කගෞරවයක් කමන් ම වරප්රසාදයක් කලස සලෙමි. ඉස්ලාම් දහම, කලෝෙයට විශිෂ්ට
අවකබෝධයක් හා කේෂ්ඨ ස ස්ෙෘතියක් කගන ආ ආගමකි. එහි අදහස් හා පණිවුඩය කලෝෙකේ විවිධ
ප්රකේශවලට පැතිරී තිකේ. කම් අතර අග්නිදිග ආසියාව, දකුණු ආසියාව මැද කපර දිග, අප්රිොව කමන් ම
ඇමරිෙන් එක්සත් ජනපදය ද කවයි.
මකග් ජනාධිපති තුමා ඉතා මෑත දී කම්රිලන්ඩ් ප්රාන්තකේ බැල්මෝකමෝර් නගරකේ පල්ලියෙට කගාස්
තිකේ. එහිදී ජනාධිපති ඔබාමා, එක්සත් ජනපදකේ ආගමිෙ නිදහකස් කේෂ්ඨ ඉතිහාසය ගැනත් අකප්
ආදි ෙර්තෘවරුන් වන කතෝමස් ජැෆර්සන්, කබන්ජමින් ෆ්රෑන්ක්න්න්, කජෝර් ව කවාන්න්ටන් ආදිත් ආගමිෙ
නිදහස අගය ෙළ අයුරුත් ගැන දීර්ඝ කලස ෙථා ෙර තිකේ. ඔවුන් එම නිදහස එක්සත් ජනපදකේ
වයවස්ථාකේ අන්තර්ගත කිරීමට ක්රියා ෙළහ.
අද වන කතක් ඇමරිෙන් ජනතාවකග් විශ්වාසය වූකේ සියලු කදනාට ම ආගමිෙ නිදහස තිබිය යුතු
බවත් ඔවුන් කුමක් විශ්වාස ෙළත් හෘදය සාක්න්කේ නිදහස තිබිය යුතු බවත් ය. කමය ඇමරිෙන්
ජනතාවකග් පාදෙ මූලධර්මයක් කවයි. කම් නිසා ශ්රී ලා කිෙ ජනතාවකග් හා ශ්රී ල ොකේ විස්මය ජනෙ
ආගමිෙ විවිධත්වය ගැන දැන ගැනීමට ලැබීම ගැන මම ඉතා සතුටු වන අතර මා එය සලෙන්කන්
විශාල වරප්රසාදයක් කලසයි.
ඇමරිෙන් ජාතිෙයන් ශ්රී ල ොව කදස බලන විට ඔවුන් දකින්කන් විවිධ ආගම් , ජනවර්ග, භාෂා හා
ස ස්ෙෘති වලින් සමන්විත ශ්රී ලා කිෙ ජනතාවකග් කේෂ්ඨ විවිධත්වයයි. විවිධ ජනතාවන් අතර
විකරෝධතාවන් කගන් කතාර ව කමහි සිදු වන දෑ දකින ඇමරිොනුවන් අවකබෝධ ෙර ගන්නා ෙරුණක්
වන්කන් අපට ශක්තිය ලැකබන්කන් ශ්රී ල ොව හා එක්සත් ජනපදය වැනි ස්ථානවල ඇති
විවිධත්වකයන් බවයි.
ඇමරිෙන් ජාතිෙයන් කලස මුස්ලිම්, ක්රිස්තියානි, හින්දු, කබෞේධ, යුකදේ හා කවනත් අය සමග එෙට
සහකයෝගකයන් ජීවත් වීම නිසා අකප් රට ශක්තිමත් වී ඇතැයි අපි විශ්වාස ෙරමු. අකප් ආදර්ශ
පාඨය වන්කන් “කබාකහෝ අයකගන් එෙක්“ යන්න යි. අකප් විවිධත්වය කමන් ම කලෝෙකේ සියලු ම
කපකදස්වලින් එන ජනයාට ඇමරිොකේ ජීවත් වීමට ඉඩ ප්රස්ථා සලසා දීකමන් කමන් ම ඔවුන්කග්
විශ්වාස, සාරධර්ම, හැකියාවන් හා අදහස් කපෝෂණය ෙර රැෙ බලා ගැනීකමන් අපි ශක්තිමත් රටක්
වී ඇත්කතමු.
මහා පල්ලිකේ පූජෙ තුමා, ඉමාම් තුමා හා භාර ෙරුවන් හමු වීකම් වරප්රසාදය ලැබුණු මම, අවුරුදු
1000ෙ ටත් වැඩි ශ්රී ල ොකේ කේෂ්ඨ ඉස්ලාම් ඉතිහාසය ගැන දැන ගැනීමට ලැබීම වාසනාවක් කලස
සලෙමි. ප්රතිසන්ධානය වු එක්සත්, සාමොී  හා සමෘේධිමත් ශ්රී ල ොවක් පිළිබඳ ස්වර්ණමය දැක්ම
සාක්ෂාත් ෙර ගැනීමට කබෞේධ, ක්රිස්තියානි, හින්දු ප්රජාවන් කමන් මුස්ලිම් ප්රජාවට ද විශාල
දායෙත්වයක් ලබා දිය හැකි බව මම විශ්වාස ෙරමි. එය, තමන්කග් ජාතිය. ආගම. ජනවර්ගය

කුමක් වුවත් සෑම ශ්රී ලා කිෙකයකුට ම ප්රජාතන්්රවාදි නිදහස හා මානව හිමිෙම් ුකක්ති විදිමින් තම
ජීවිත සතුකටන් ගත ෙළ හැකි ශ්රී ල ොවකි.
කමම රමණීය පල්ලියට පැමිණීමට අවස්ථාවක් ලැබීම කගෞරවයක් කලස සලෙමි. පල්ලිය නැරඹීමටත්
එහි භාරෙරුවන් හමුවීමටත් ලැබීම මම ඉතා අගය ෙරන අතර කමය ඇමරිෙන් තානාපති
ොර්යාලයත්, මහා පල්ලියත් ශ්රී ල ොකේ මුස්ලිම් ජනතාවත් අතර සිදු වන මි්රශීලන් සබඳතා මාලාවෙ
ආරම්භය වනු ඇතැයි මම අකප්ක්ෂා ෙරමි. ඔබට ඉතාමත් ස්තුතියි. ෂුක්රන්.

