ශ්රී ලංකාව ස ලංය

71 සන ලංනදහය් දින  ලංඅභම නසත්ස ලංයමර

ශ්රී ලං කාව ේ 71 සන ලං නදහය් ලං දින  ලං අද . ලං ප්රධා න ලං නදහය් ලං දින ලං යමමරුඹ ලං උත්යස ව ළඹ ලං ග ලු ලං
මුසද ර ලං ප්ිටි ් ලං දී ලං අතිගරු ලං ජන ධිප්ති ලං මමතරීප් ක ලං යරිය්න මමතිතුම ග් ලං ප්රධා නත්ස න් ලං අද ලං
ප්රසරුේ ලංප්මසමත්විණි.
අතිගරු ලං ජන ධිප්තිතුමන්ග් ලං උධා රතර ලං යාවක්ප් ක් ලං කය ලං “එවට යටිමු” න ලං ත්ම ස ලං ටත් ලං
ප්මසතී ලං මසර ලං නදහය් ලං උළක් ලං ගෞරසනී  ලං ආර ධිත ලං අමුත්ත  ලං කය ම කදිස න් ලං අතිගරු ලං
ජන ධිප්ති ලංඊබ්රහඹ ලංම හ ම්  ලංය කි ලංමමතිතුම  ලංයහභ ගී ලංවි .
මම ලං අසය්ථ සට ලං ගරු ලං ආරක්ෂව ලං ර ජය ලං අම තය ලං රුසන් විජ සර්ධාන ලං යහ ලං ආරක්ෂව ලං
අම තයාශයේ ් ලංක්වඹ ලංහ්මයරි ලංප්රන න්ු  ලං න ලංමහත්සරුන්ද යහභ ගී ලංසූහ.
මම ලං සයර් ලං ප්රධා න ලං ප්ළප් කි  ලං යහහ  ලං ුද්ධා ලං හමුද ේ ය ම ජිව න් 3620 ක් ලං ද, න විව ලං
හමුද ේ ය ම ජිව න් 1249 ක් ලං ද, ගුසන් ලං හමුද ේ ය ම ජිව න් 830 ක් ලං ද, ප් කිය්
දප් ර්තඹන්තුේ ලං නකධා රීන් 800 ක් ලං ද, යවික් ලං ආරක්ෂව ලං බකව  ් ලං ය ම ජිව න් 505 ක් ලං යහ ලං
ජ තිව ලංශයේෂයභට ලංබකව  ් ලං ය ම ජිව න් 100 ක් ලංයහභ ගී ලං වී ලංඇත. ලංයබරගමුස, සසුන ස ලංඇතුෆ ලං
විවිධා ලං ප්ළ ත් ලං න ෝජන
වරයන් ලං ජ තිව ලං තරුණ ලං ය්ස  ලං යභ  ලං ගණන සවම ලං යාය්වූතිව ලං
වණ්ඩ ඹ ලං විශයේ ක ලං ප්රම ණ ක් මසර ලං ප්ළප් කි  ලං සර්ණසත් ලං කිරීම ලං යහහ  ලං එක් ලං සන ලං කදී. ලං දින ්  ලං
ප්රධා න ලං අාග ක් ලං කය ප්මරෂුට් ලං යාදර්ශයේන  ලං යහ ලං ේය් ලං ජඹප්් ලං හමදින්වි  ලං හමව. ලං අතිගරු ලං
ජන ධිප්තිතුම ග් යාවක්ප් ක් ලං සන ලං මම ලං සයර් ලං ත්ම ස ලං රැගත් ලං ප්මරෂුට් ලං භට වු ලං ප්රධා න ලං
ප්ිටිව ස ලංඉදිරිප්ිට ඇති ලංභූය ට ලංප්මයණි ලංඅසය්ත ස ලංව ග්ත් ලංඅසධා න ට ලංකක්සන ලංකදී.
මසර ලංද ලංයුප්ුරුු  ලංප්රිදි ලං ශ්රී ලංකාව  ලංන විව ලංහමුද ස ලංයතු
තර  ලංයහ ලංශ්රී ලංකාව  ලංගුසන් ලං හමුද ස ලංයතු ලං
ගුසන් ලං න  ලංඑවතු ලංකිරීම ලංතුකින් ප්ළප් කි  ලංසඩ ත් ලංඅකාව ර ලංවි .
ජ තිව ලං ධාජ  ලං එයවීමන් ලං අනතුරුස ලං අතිගරු ලං ජන ධිප්තිතුමන් ලං සත තරවිධා ලං හමුද  ලං යහ ලං ප් කිය් ලං
උත්තම ච ර  ලංප්ිරිනමන ලංකදී.
රට ලං ජ ති  ලං සනුසන් ලං තම ලං ජීවිත  ලං ප්ුජ  ලං වක ලං රණවිරුසන් යහකිරීම ලං යහහ  ලං වින ඩි ලං දවව ලං
නශයේ්ශයේේදත ස ක් ලං ආරක්ෂ  ලං කිරීමද ලං මහදී ලං යු වි . තසද ලං මම ලං අසය්ථ ේ ලං දී ලං ච රිතර නුවූකස ලං
යඹම න ලංමුර ලංසඩි ලං21 ලංද ලංප්සත්සන ලංකදී.
මහදී ලංඅදහය් ලංදක්සයන් ලං අතුගරු ලංජන ධිප්තිතුමන් ලංඅප්් ලංනදහය සනුසන් ලංය  ලංජීවිත  ලංවමප්වළ ලං
රණවිරුසන්ග් ලං වමප්වීම ලංගමන ලංයහප්ත් ලං වළ් . ලංතස ලංද ය ග  ලංරණවිරුසන් ලං ග් ලං ප්සුක් ලං සකට ලංයහ ලං
ආබ ධිත ලංරණවිරුසන් ලංසනුසන් ලංයු වරනු ලංකබන යුභය ධාන ලංවට ුතු ලංප්ිළිබහසද ලංඅදහය් ලංදමක්වි . ලං
තස ලංද ලංඹ ලංසනවිට ලංඅප් ලංරට ලංමුහුණ ලංදී ලංඇති අභ ෝග ලංප්ිළිබහසද ලංඔහු ලංය  ලංඅදහය් ලංදමක්වි .
ගරු ලං අගර ම තය ලං රනක් ලං වි්රමයාහ, ගරු ලං වථ න වතුමන්, ගරු ලං විප්ක්ෂ ලං න වතුමන්, වමබිනට් ලං
අම තයසරුන්, ආණ්ඩුව රසරුන්, ත න ප්තිසරුන්, ආරක්ෂව ලං ම ණ්ඩකිව ලං ප්රධා න, තරවිධා ලං
හමුද ප්තිසරුන්, ප් කිය්ප්ති, ේෂ්ඨ ර ජය ලං නකධා රීන් ලං යහ ලං හමුද  ලං නකධා රීන් ලං ඇතුෆ ලං විශයේ ක ලං
ප්ිරියක්ද ලංමම ලංඅසය්ථ සට යහභ ගී ලංසූහ.
අතිගරු ලංජන ධිප්තිතම
ු න්ග් ලංවත ේ ලංයඹප්ූර්ණ ලංප්ිටප්ත ලංප්හතින්

1948 ප්බරස රි ලං මය 04 සන ලං ද  ලං අප් ලං ද්ශයේ ට ලං නදහය ලං කමබුණ් ලං අප් ද්ශයේ ලං හමතෂී ලං විරෝද ර ලං
න ව න් ලං දිගුවකක් ලං තිය් ය් ලං විද්ශයේ ලං ප් කන ට ලං එරහ ලං ස ලං දි ත් ලං වළ ජ තිව ලං නදහය ලං කබ  ලං
ගමනීඹ ලංයටන් ලංප්රතල
ි ක ක් ලංසශයේ න.

1815 දී ලංඅප්ට ලංනදහය ලංඅහය ලංසන ලංඅසය්ථ ේ දී ලංම ලං ටත් ලංවිජිත ලංප් කන ට ලංඑරහ ලංය්ස ධීන ලංනමගටීඹ ලං
ආරඹභ ලං සූ  ලං් ස රි ප් ළ ගෞරසනී  ලං යුමාගක ලං ය්ස යන් ලං සහන්ය් ලං වියන් ලං ඉාගරය ලං ධාජ  ලං ප්හත ලං
හ ලංඅසය්ථ ේ ප්ටන් ලං . 1818 විමුක්ති ලං යටන ලංද, 1848 විමුක්ති ලං යටන ලංතුළන
ි  ලං් ද, ආ ධා
ු යන්නද්ධා ලං
යටන්සකින ලං් විද්ශයේී  ලංහමුද  ලංප්ර ජ  ලංකිරීමට ලංදමරු ලංඋත්යහ  ලංසයර්ථ ලංවි .
ප්බරස රි 04 සනද  ලං නු ලං අප් ලං රටට ලං නදහය කමබුණ ලංු දින . ලං ඊට ලං අමතරස ලං එම ලං දින  ලං යමමරීම ලං
නදහය ලංසනුසන් ලංවමප්සූ ලංයහ ලංදිවි ලංප්ිු  ය ලු ලංශ්රී ලංක ාකිව ලංප්ුරසමය න්ග් ලංජීවිතසක ලංආත්ර  ලංගුණ ලං
යුසහ ලං නමසත ලං මතව ට ලං නාසන දින . ලං ඒ 1505 යට 1948 දක්ස ත්, ඒ ලං සග්ම ලං සයර 30 වට ලං
ආයන්න ලංඹක්ඡඡ ලංතරයත
් ස ද ප්ර ජ  ලංවළ ලංය ලු ලංරණවිරුසන් ලංද ලංඑම ලංවීර න් ලංඅතරට ලංඅ ත් ලංේ.
අප් හමුේ ලංඇති ලංඅභ ෝග ලංඅතර ලංවිද්ශයේ ලංබකප්ෑඹ ලංයහ ලංඅතප්වීඹසකට ලංද ලංමුහුණදීම ලංප්රධා න . 1948
ට ලං ප්ර ලං තිබ ලං ආ්රමණශයේීක ලංී විද්ශයේ බකේගසකට ලං සඩ  ලං සනත් ලං මුහණ
ු ුසරකින් ලං ඒස  ලං දමන් ලං ප්මයණ ලං
තිේ. ලංතසු රටත් ලං නදහය් දින  ලංයමමරුම ලං නු ලං අප් ලංරටට ලංකෝව ලංද්ශයේප් කන ලංයති ම ලංතුළ ලංනදහය් ලං
ය්මසරි ලංයහ ය්ස ධිප්තය ලංයහත ලංර ජය ක් ලංකය ලංනමගී ලංයටීම ලංයාක්තසත් ලංවරන ලංදින  ලංප්මණක් ලංම
න ේ. ලං එනඹ ලං නදහය් ලං දින  ලං යමමරීඹ ලං මකව
ි  ලං අරමුණ ලංු අතරට ලං රට් ලං නදහය ලං සනුසන් ලං වමප් සූ ලං
සහය ලංසූ ලං දිවිප්ිු  ලංජ තිව ලංවිරුසන් ලං යහ ලං ද
ු  ලංබිඹ ලංදී ලං දිවිප්ිදූ ලංඅතුරදන් ලං සූ ලං යහ අභීතස ලංයටන් ලං වළ ලං
ුද ලංවිරුසන් ලං යහ ලංකිරීම ලංඔසුනට
්  ලංජ ති  ලං් වූතේදිතස
්  ලංයහ ලංගෞරස ප්ිරිනමරමට ලංද ලංමම ලංම  ලං
අසය්ථ සක් ලංවර ලංගනය.
ආරක්ෂව ලං අම තය ාශයේ  ලං ටත් ලං ප්සතින ලං ද
ු , න විව, ගුසන් ලං හමුද ේ ලං ප් කිය  ලං් යවික්
ආරක්ෂව ලං බළව   ලං් ය  ලං ග  ලං රණවිරුසන්ග් ලං මප්න්නන්ට ලං හ  ලං ආබ ධිත ලං රණවිරුසන්ට
ජීවිත න්ත  ලං දක්ස  ලං සමටුප් ලං් යහ ලං දීමන  ලං ගවීමට ලං ඹ ලං සන ලං විටත් ලං අසශයේය ලං තීරණ ලං ගන ලං ඇත.
විශයේ්ෂ න්ම ලංආරක්ෂව ලංඅම තය ාශයේ ට ලංමෑතවදී ලං එක්සූ ලං ප් කිය  ලං් යහ ලංප් කිය ලං් විශයේ්ෂ ව ර්  ලං
බළව   ලං් රණවිරුසන්, ආබ ධිත ලංරණවිරුසන් ලංහට ලංද ලංඑය්ම ලංඑ  ලංක්රි ත්මව ලංේ.
නදහය ලං න ලං යාවක්ප්  ලං් ප්ර ය  ලං යීම  ලං ම ඹ ලං ඉක්ම ලං සූ ලං අසව ශයේ  ලං දක්ස ම ලං දිස න්නකි. එනඹ ලං
භූය  ලං් නදහය් ලං යට ලංම නස ලංනදහය ලංඔය්ය් ලං නතන ලං ග
ු   ලං් මුහුණ ලංු ප් ත ලංභ විත කිරීමට ලංඇති ලං
නදහය ලං දක්ස ම ලං එ  ලං විහද්. 21 සන ලං ය සය් ලං දසන ලං දශයේව  ලං් අගභ ග  ලං් යටින ලං අප්, රට් ලං
නදහය ලංහ  ලංජ තිව ලංනදහය ලංයමරන ලංඅද සමන ලංදිනව, නස ලංම න කින් ලංහ  ලංවිසූත ලංමනයකින් ලංනදහය ලං
තුළ ලං අන්තර් ලං ගතසන ලං ප්ුෆක් ලං සූ යාවක්ප්  ලං හ හින ලං් අසබෝධා ලං වර ලං ගනමු ලං ම  ලං ය ලු ලං
ප්ුරසමය න්ගන් ලං ඉක්ක  ලංයටීමට ලංමම ම  ලංඅසය්ථ සක් ලංවර ලංගනය. ලංනදහය ලං න ලංයාවක්ප්  ලංකියු  ලං
යඹමකින් ලං හෝ නර්ණ ව කින් ලං මමන  ලං න හමකි ලං අතර ලං සර්තම න  ලං සන ලං විට ලං නදහය ලං න ලං
යාවක්ප් ට ලං බද්ධා ලං සන කියු  ලං ක්රි සකි ක් ලං ප්මහමදික ලංි නර්සචන වට ලං කක් ලං වර ලං විගරහ ලං වළ ලං
න හමකි ලංතරමට එ  ලංයාකීර්ණ ලංවී ලංඇත.
ජ තිව ලං මට්ටඹ ලං ප්රශයේන
්  ලං නමතහ ත් ලං ජ තිව ලං අභ ෝග ලං එකින් ලං එව ලං ඹස  ලං ම  ලං විය්තර කිරීමට ලං
ම  ලංඅසය්ථ සක් ලංන ේ. ලංඑහත් ලං අප් ලංද ලංඇතුෆස ලංඅප් ලංරට් ලංඅතීත  ලං් යටි ලංය ලු න ව න් ලං එව ලං
කය ලං සගකිස ලං ත
ු ු 30 අසුරුු  ලං ද
ු ධා
්  ලං අසයන් ලං වී ලං දශයේව ක් ලං ගවී ලං ග  ලං තමන ලං ද ලං රට් ලං ය ලු ලං
දන ට ලං එවඟ ලං වි හමකි ලං ප්ූර්ණ ලං ද්ශයේප් කන ලං වියඳුමවට ලං ප්මයණීමට ලං අප්ට ලං න හමකි ලං වීම ලං
වනග ටුසට ලං වරුණකි. හ්ත ලංු වුමන ලං ආව ර  ලං් සුසත්, සගකිස ලං ත
ු ත
් න් ලං වසුරුන් ලං සුසත් ලං අප් ලං රට ලං
යහ ලං ජනත ස ලං රට දශයේව ලං ගණන සව ලං යටම ලං අප්්ක්ෂ  ලං වළ ලං ආර්දව ලං යාසර්ධාන  ලං රටට ලං ළඟ වර ලං
දීමට ලං ද්ශයේප් කන න ව න් ලං කය ලං අප් ලං ය ලුදන  ලං අයමත් ලං වී ලං ඇත. ලං ආර්දව ලං යාසර්ධාන  ලං න ලං
ම තූව ස ලං ටත් අත්හද  ලං බමකීඹ ලං වරයන් ලං ඒ ලං තුළන
ි  ලං් සමරදි ලං නසමරදි ලං වර ලං ගනයන් ලං මන්දග ර ලං
ආර්දව ක්රි සකි ව ලංනරතවීමට ලංතසු රටත් ලංරට් ලංජනත ස ලංයද නඹ ලංනමත.
රටට න වත්ස  ලංදන ලංද්ශයේප් කන ලංන ව න් ලං ම  ලංඉත  ලංහ හින ලං් අසබෝධා ලංවරගත ලං ත
ු ු . ලංඒ ලං
තුළන
ි ් රට් ලං ආර්දව ලං යාසර්ධාන ට ලං රුවුකක් ලං සන ලං ආව ර ට ලං ප් යක් ලං අධාය ප්න ,් විශයේ්සවිදය ක
අධාය ප්න ,් සූත්තී  ලං හ  ලං ව ර්යව ලං අධාය ප්න  ලං් මකව
ි  ලං ප්රතය
ි ාය්වරණ ලං හ සනය්වඹ ලං
ජ තයන්තර ලං ප්රයතීනට
්  ලං අනුස ලං හ 21 සන ලං ය සය් ලං අසශයේයත සන්ට ලං යරිකන ලං ප්රිදි ලං යු  ලං කිරීම ලං ඉත  ලං
අතය සශයේය ලංව ර් කි.

විශයේ්ෂ න්ම 21 සන ලංය සය් ලං නතන ලංආර්දව යාවක්ප්  ලංසන ලංදමනුඹ ලංආර්දව , නසෝත්ප් දන ලං
ආර්දව , නීක ලං හරිත ලං ආර්දව , යමුද්රී  ලං ආර්දව  ලං හ  ලං ඩිජිටක් ලං ආර්දව  ලං සමන ලං නස ලං ආර්දව ලං
යාවක්ප් ලං එක්යත් ජ තීන් ග් ලං තිරයර ලං යාසර්ධාන ලං ඉකක්ව න්ට ලං යමග රස ලං ක්රි සට ලං නමාවීමට ලං අප් ලං
ක්රි  ලංවළ ත
ු ු . ලංකෝව ් ලං බ හෝ ලංආර්දව ලංවිදය ඥයන න් 21 සන ලංය සයට ලංකබ  ලංදන ලංඅන්සර්ථ ලං
න ම  ලං සන්න් ලං ආය ේ ලං ය සය ලං න්න . ලං ඒ ලං අනුස ආය නු ලං වක ප්  ලං් ආර්දව ලං යාසර්ධාන  ලං
ඉත  ලංේග න් ලංයු සන ලංමම ලංසවස නුස ලංඑහ ලංනයර්ග ස යද ව ලංතත්තස
්  ලංප්ර ෝජන ට ලංගනයන් ලං
අන ගත ලං ආය ේ ලං නප්ුණ ලං ශයේරම ලං සළහප් ළ සත ලං නප්ුණ ලං ශයේරයව න් ලං හ  ලං සූත්තව
ි න් ලං යප් න ලං
ප්රධා න ලංරට ලංශ්රී ලංකාව ස ලංබසට ලංප්ත් කිරීමට ලංඅප් ලංය ලුදන  ලංවට ත
ු  ලංු වළ ත
ු ස
ු  ලංඇත.
2015 සයර් ලං අප් ලං ප්රධා න ලං ද්ශයේප් කන ලං ප්ක්ෂ එක්ස ලං ජ තිව ලං ආණ්ඩුසක් ලං ප්ිහට ලං සූ ලං බස ලං ඔබ ලං අප් ලං
වසුරුත් ලං දන්න  ලං ව රණ ක්. ලං එ න් ලං අප් රටට ලං විශයේ ක ලං ය්ස ක් ලං යු සූස . ලං එහත් ලං වළ ලං ත
ු ස
ු  ලං තිබ ලං
බ හෝ ලං ද් ලං අප් ලං න යකව  ලං හමර තිබනස . ලං එමන් ලං ම ලං න වළ ලං ත
ු  ලංු ද් ලං ද ලං වළ . 2015 සයර් ලං
යට ලං ම  ලං උත්ය හ ලං වළ් ලං නමසුඹ ලං යාසර්ධාන ලං අත්දමකීඹ ලං යමග ලං නමසුඹ ද්ශයේප් කන ලං ගමනවට ලං
අසතීර්ණ ලං වීමට ලං . ලංයෑමවිටම ලංජනත ස ලංතම ලංසගකීම ලංඉටු ලං වර ලංතිබනස . එහත් ලං බක ට ලංප්ත් ලං සූ ලං
බ හෝ ලංආණ්ඩු ලංවළ් ලංජනත  ලංඅප්්ක්ෂ  ලංබිහීම .
ජනත ප්රම ධිප්තය  ලං් යමබෑ ලං උත්තරීතර ලං ආ තන  ලං සූ ලං ප් ර්කිඹන්තස
ු  ලං අද ලං ප්ිරිහී ලං තිබන ලං බස
අප්ි ලං දන්නස . ලං ප් ර්කිඹන්ත ලංු යභ  ලං ගමබ ලං තුළදී ලං ප් කිය ලං් නකධා රින්ට ලං යරිය් ලං වුඩු ප්රහ ර ලං
එක්කසන්නටත්, යඟස  ලං ගත් ලං ප්ිහ ලං වමබිකි ලං එළි ට ලං එන ලං විටත්, ජනත සග් මුදකින ලං් නඩත්ත ලංු සන ලං
මන්තස
රී රු ලංප්රිහරණ  ලංවරන ලංයඹප්ත් ලං වින ශයේ ලංකිරීමටත් ලං ප්ළ ඇත්ත් ලං ම නතරඹ ලංයහයව ලංකය ලං
ද, අද ලං යම ජ  ලං් ප්ිරිහීම ලං ප්න්නුඹ ලං වරන ලං ප්රධා න වමඩප්තක් ලං කය ලං ජනත ස ලං ප් ර්කිඹන්තස
ු  ලං
දකිනස .
රටව න වත්ස  ලං මවුට ලං කමබන්න් ලං එම ලං රට් ලං ජීසත්සන ලං ය ලු ලං ප්ුරසමය න්ට ලං විශයේ්ෂ න්
ු ගී, ු ප්්ප්ත් ලං අයරණ න්, සමන්දඹුසන්, යරණ ගත න්, ආබ ධිත න් ලං ළම න් ලං හ ව න්ත සන්,
ග වීන්, ධීසර න්, වඹවරුසන් ලං න ලං යුවිශයේ්ෂත
ි  ලං ව ටය් ලං ප්ීඩන න්, යර වෑමන් ලං හ  ලං සනත් ලං
බන්ධාන න්ගන් ලංමුදස  ලංයම ජ ලංආර්දව, අධාය ත්යව ලංහ  ලංබුදධි
් ම නදහය ලංකබ  ලංදීමට .
දශයේව කිහප් ක්ම ලං ස ර්ගව ලං අර්බුද ට ලං වියඳුඹ ලං යවීමට ලං යෑම ලං ආණ්ඩුසක් ලං ම ලං ව ක  ලං ගත ලං වළ .
එ ට ලං ප්රමත
ු ත ස  ලං ු න්න . ලං වියඳුඹ ලං යේස . ලං ඒ ලං නය  ලං රට් ලං ආර්දව ට ලං වියඳුඹ ලං දීම ට ලං ග . ලං
ප්රමත
ු ස ලං වසුරුත් ලං ය වඡඡ  ලං වළ් ලං ජනස ර්ගව ලං අර්බුද  ලං ප්ිළිබහස ලං . ආර්දව  ලං මකව
ි  ලං සශයේ න් ලං
ගන ලංය වඡඡ  ලංවර ලංඑ ට ලංප්රමත
ු ත්ස ක් ලංු න්න් ලංනමහම. ලංණ  ලංබර හ  ලංවිරැකි ස ලං න ලංදවටම ලංඅද ලං
අප්ට ලං වියඳුඹ ලං නමහම. ලං ප්රශයේන
්  ලං දවම ලං උගර . ජනස ර්ගව ලං ප්රශයේන
්  ලං හෝ ලං ආර්දව ලං ජ ගරහණ ලං න ලං
දවම ලංඅප් ලංකබ  ලංනමහම. ලංකෝව  ලං් ය ලු රටසක් ලං වත  ලංවරන ලංභ ෂ සන් 6,000 වට ලංසමඩි බස ලංඔබ ලං
දන්නස . ලංඑ න් ලං අප්් ලං රට් ලංභ විත  ලංසන්න් ලං භ ෂ  ලංතුන . ලංඒ ලංය ලු ලංදන ම ලංඑවම මනුෂය න් ලං බස ලං
අප් ලංඅමතව ලංන වළ ලං ත
ු ු .
උතුර් ලං ජනත ස ලං සඩ ත්ම ලං නදහය්ස ලං ජීසත් ලං සූ  ලං් ගවී ලං ග  ලං යේ ලං සයර් ලං දී ලං සන ලං බස ලං ම ග්
විශයේ්ස ය . ලං අප් ලං නදහය ලං කබ  ලං ගසුණ ලංු ව ක  ලං් අඩවට ලං සමඩි ලං ව ක ක් ලං තුළ ලං එම ලං නදහය ලං යමබෑ
කයම ලං භූක්ති ලං විහීමට ලං ඔසුනට
්  ලං න හමකි ලං සුණ . ලං ජ තිව ලං යමඟ  ලං යහ ලං යාහහි සට ලං උප්හ ය,
අප්හ ය ලං න ව ට ලං එහ ලං බමරෑරුඹ ලං තත්තස
්  ලං අප් ලං හඳුන ගත ලං ත
ු ු . ලං අප් ලං යටින්න් ලං අෆසකින්
සමයුණ ලංු ගනග ඩව ලංබස ලංඅප් ලංඅමතව ලංන වළ ලං ත
ු ු .
අප්ි ප්ළ ත් ලං යභ  ලං ප්ිහටුස  ලං සයර 30 වට ලං සමඩි . අද ලං ස ර්ෂිව ලං අ  ලං සම  ලං  ෝජන සකින ලං් ප්ළ ත් ලං
යභ සකට ලං සන්වරන ලං මුදකින ලං් යාසර්ධාන ට, ප්ර ග්ධාන ට ලං සන් ලං සන්න් ලං ය ට 15 ක් ප්මණ . ලං
ප්ුනර සර්තන ලං වි දඹ, නඩත්ත ලංු වි දඹ ලං ය ට 85 ක්. ලං ඹස ලං උඩු ලං ටිවුරු ලං කිරීමට ලං අප් ලං සහ
වට ත
ු  ලංු වළ ත
ු ු . ලං සයර ලං එව ලං හම රවට ලං ආයන්න ලං ව ක  ලං තුළ ලං ප්ළ ත් ලං යභ  ලං මමතිසරණ
න ප්සමත්වීම ලං ප්රජ තන්තස
ර ද ට ලං අභ ෝග ක් ලං කය  ලං ම  ලං දකින්න්. ලං ඹස  ලං වත කිරීමට ලං අද ලං
එන්ජීඕ ලංඉදිරිප්ත් ලංසන්න් ලංනමහම.

ඹ රට් ලං ර ජය ලං ය්සව න් ලං කක්ෂ 16 ක් ඉන්නස . ලං නස ලං යරක්ෂණ ලං ස ර්ත  ලං අනුස ලං ර ජය ලං ය්ස  ලං්
ව ර් ක්ෂමත ස  ලංය ට 30 . ලංඑහත් ලං වි  ලං ත
ු ් ත් ලං එ  ලංය ට 70 ක් ලංවීම . ලංසමරුද්ද ලං ර ජය ලං
ය්සව න් අත ලංන ස, ඔසුනට
්  ලංනය ලංමඟ ලංප්න්වීමක් ලංහ  ලංන වත්ස ක් ලංන දීම ලං .
 ෝජිත ලං ජ තිව ලං ආණ්ඩුසක් ලං ප්ිළබ
ි හ ලං ම  ලං ම ධාය ලං තුළ ලං දමක්ව . ලං එක් ලං මන්තසර
ර
ක් යඹබන්ධා ලං
වරගන ලංජ තිව ලංආණ්ඩුසක් ලංප්ිහටුවීම ලංව තරඹ ලංු රට ලංයද ච ර ත්මව ලංද ලංකි න ව රණ  ලංමහදී ලං
විමය  ලං ත
ු  ලංු සනස . ලංඇමතිවඹ ලංසමඩිකිරීඹ ලංඅරමුණ ලංයහ ලංමන්තරී ඇමතිවඹසකට ලංසමඩි ලංප්හයුවඹ ලං
දීම ලංප්මණක් ලංඑ න් ලං යු සන ලංබසවු  ලංම  ලංදකින්න්. ලංම ධාය තුළ ලංු ටු ලං ආව ර ට ලංනඹ ලං ෝජිත ලංජ තිව ලං
ආණ්ඩු ලංඅදහයට ලංම  ලංතර  ලං් ම ලංවිරුද්ධා ලංසන ලංබස මහදී ලංකිස ලං ත
ු ු .
අද තන ලං ප්ක්ෂ ක් ලං ආණ්ඩුසක් ලං කිරීමන් ලං ඇමති ලං මණ්ඩක  ලං තිහවට ලං යීම  ලං සනස  ලං නඹ ලං එ
ජනත සග් ලං ප්ර ර්ථන ක් ලං කය  ලං ම  ලං විශයේ්ස ය ලං වරන්න්. ලං රටන් ලං ඔබට ලං යු වි  ලං ත
ු ු සගකීඹ ලං යහ ලං
ත
ු ව
ු ඹ ලංගමන ලංප්රශයේන
්  ලංකිරීමට ලංප්ර ලංඔබන් ලං රටට ලංයු වි  ලං ත
ු  ලංු ත
ු ව
ු ඹ ඉටුකිරීමට ලංඅදිටන් ලං වර ලංගත ලං
ත
ු ු . ලං අප්ට ලං ම නසද ලං දන්න්, අප්ට ලං ම නස ද ලං කමබන්න් ලං න එව ලං බ හෝ ලං අ  ලං අහන ලං
ප්රශයේන
් ක්. ලං එහත් ලං රට ලං සනුසන් ලං සගකීඹ ලං යහ ලං ත
ු ව
ු ඹ ලං කිරීම අතයසශයේය ලං බස ලං වසුරුත් ලං ප්ිළග
ි ත ලං
ත
ු ු .
70 සයරක් ලං තිය් ය් ලං ශ්රී ලං කාව ස ලං ගමන්ගත් මග ලං අත්ව ට ලං දී ලං ඇත්ත් ලං නය ලං තිරයර ලං භෞතිව ලං හ  ලං
ම නස ලංයාසර්ධාන ක් ලංන සන ලං බස ලං දමන් ලං අප් ප්යක් ලං වර ලං ගනයන් ලං යටිනස . ලංරට් ලංනරප්්ක්ෂ ලංු ගී ලං
භ ස  ලංය ට 6.7 ක් ලංකය ලංස ර්ත  ලංවරුණත් ලං ජනගහන න් ය ට 50 වට ලංසමඩි ලංප්රතශයේ
ි ත ක් ලං
ය ප්්ක්ෂ දිළිඳු ලංබසන් ලං ප්ළනස . ලංමම ලංජන ලංව ටය් ලං මදනව ලංආද ම ලංරුප්ි ක් 1000 ට ලංඅඩු ලං
බසක් ලංප්්නස . ලංවුඩ  ලංළමුන් යේ ලංදනවුගන් ලංඑක් ලංඅ ක් ලංමන්ද ලංප්ෝෂණ න් ලංප්ළනස . ලංප්හත ලං
සමටුණ ලංු අප්ග් ලං අප්න න ආද ඹ ලං සහ  ලං සමඩි ලං කිරීඹ ලං අසශයේයත ස  ලං ඔබ ලං අප් ලං දන්නස . ලං කෝව  ලං
ඩිජිටක් ලං ආර්දව ට ගමන් ලං වරයන් ලං යටින ලං අසධි ව ලං අප් ලං තසම ලං රටට ලං අසමය ලං ඥයන න  ලං ළඟ  ලං වර ලං
ගමනීඹ ලංඅරගක ් එළිප්ත්ත් ලංයටින්න්.
ආර්දව ලං ජ ස රඹවරුසන් ලං වියන් ලං ශ්රී ලං කාව ස ලං ඹ ලං සනවිට ලං මත්වඩ
ු  ලංු ජ ස රඹ ලං ප්රධා න මහ ඹ
ු  ලං
මධායය්ථ න ක් ලං බසට ලං ප්ත් ලං වරගන ලං තිබනස . ලං ම  ලං විශයේ්ස ය ලං වරන ලං ආව ර ට ලං රටව ප්සතින ලං
යාසර්ධාන  ලංමමන  ලං ත
ු ් ත් ලං ප්සතින ලංමහ්ශයේ වය ලංග ඩනමගකි, අධිේගී ලං ම ර්ග ලංහෝ අන්ව ලංවිධි ලං
ප් රිභෝගව ලංභ ණ්ඩ ලංවිවුණනු ලංකබන ලංසළහප් ළව ලංප්මසමත්ම ලංමත ලංන ේ.
ප්රියර ලංයාරක්ෂණ  ලංප්රමත
ු  ලංතිරයර ලංයාසර්ධාන  ලංඅප්් ලං අත් ලං ප් ත ලංවි  ලං ත
ු ු . ලංදශයේව 7 ක් ලංතිය් ය් ලං
අප් ලංද්ශයේප් කන  ලංකය ලංහඳුන ගන ඇත්ත් ලංමසන් ලංදමක්මකින් ලං ත
ු  ලංු රට ලංප් කන  ලංකිරීමක් ලංන ස ලං
ඥයන ති ලං යාගරහ  ලං ප්රම ලං ඡතන ස ව ට ලං ගත් ලං බඩ ලං සඩ  ලං ගමනීම ලං හෝ ලං ග ඩසඩ  ලං ගමනීඹ ලං
ද්ශයේප් කන . ලං ඒ ලං නය ම ලං අද ලං සනවිට ලං දූෂණ මමඩකීම ලං ේස , මත් ලං උසු ර ලං මමඩකීම ලං ප්රධා න ලං
අභ ෝග ක් ලං බසට ලං ප්ත්ස ලං තිබනස . ලං නමුත් අද ලං අප්ට ලං අසමය ලං ස ලං ඇත්ත් ලං බ රු ලං ජනත ස ද  ලං
න ස ලං අසාව ලං හ  ලං ු ර ලං දක්න  ලං නුසණින් ලං වරන ප්මහමදික ලංි ර ජය ලං ප් කන ක්. ලං එකය ලං ම ලං
ග ඩනාසන ලංප් ු  ලංදමක්ම ලංතුළ ලංඅප්ි ලංය්සද්ශයේීවත්ස යුරැකීමට ලංමන් ලංම ලංසර්තම න ් ලංඅප් ලංහමුේ ලං
ථ ර්ථ ක් ලංස ලංප්සතින ලංගෝකී වරණ ලංඅභ ෝග ලංජ ගමනීමට ලංහමකිවි  ලං ත
ු ස
ු  ලංතිබනස .
ඒ සග් ලං ම 2015 යට ලං ප්මහමදික ලංි කය ලං ම යඹප්ූර්ණ න් ලං ම ලං භීෂණ  ලං අප්ි ලං ඉසත් ලං වළ . ලං එ  ලං අප්ි ලං
ජ ගරහණ  ලං වළ . ලං දූෂණ  ලං ඉසත්කිරීම නඹ ලං ව තරඹ ලං ු රට ලං යු සූස ද ලං න්න ලං ගමටලුසක්. ලං අසාව ලං
ද්ශයේප් කනඥයන න්ග් ලං හඟ ක් ලං ම දකිනස . ලං ඒ ලං අනුස ලං අදින ලං් අරඹන 71 ක් ලං සන නදහය් ලං ජ තිව ලං
යමමරුම ලංතුළ ලංඅප්ි ලං අධිෂ්ඨ න ලංවළ ලං ත
ු ් ත් ලං ශ්රී ලංකාව ස ලංආය ේ ලං ටප්ත් වළ ලංන හමකි ලංබකසත් ලං
යමූද්ධිමත් ලං ජ තිව ලං ර ජය ක් ලං බසට ලං ප්ත් ලං කිරීම . ලං ශ්රී ලං ක ාකිව යම ජ  ලං හප්ත් ලං යහජීසන න් ලං
හබි ලංශ්රී ලංක ාකිව ලංජ ති ක් ලංබසට ලංප්ත් ලං කිරීම . ලංශ්රී කාව ස ලංයුහුරු ලංආර්දව ක් ලංසත ලංගන ම . ලං
ඒ ලං තුළ ලං ු ගී ලං භ ස  ලං ප්ිටද
ු කින ලං ය ක්කන් එවතු ලං වරගත්ත  ලං සූ ලං හරිත ලං ආර්දව ක් ලං ග ඩනමගීම ලං
යහහ  ලං ප්රමත
ු ත්ස ක් ලං කබ දීම . ද්ශයේප් කනව ලං අර ජිව ලං භ ස  ලං ප්ිටුදමකීම ලං යහහ  ලං ප් ර්කිඹන්තස
ු  ලං
ශයේක්තිමත් ලංවරන්න  ලංසූ තුකන ලංහ  ලංයාසරණ ලං්රම ක්ද ලංඡන්ද ලං්රම ක් ලංද ලංහඳුන්ස  ලංදීම .

ර ජය ලං ප් කන  ලං යහහ  ලං වුයකත ස ද  ලං හඳුන්ස දීම ලං අතයසශයේය ලං ද ක්. ලං රට ලං තුළ ලං දූෂණ ,
අ්රයතත ස  ලං හ  ලං න ය්ති  ලං යහමුකන
ි  ලං් ප්ිටුදමකීමට ලං ප්් ලංරමුතත්ස  ලං දි  ලං ත
ු ු . ලං ඒ යහහ  ලං අප්ි ලං ය ලු ලං
දන  ලං වමප්වි  ලං ත
ු ු . ලං මත්වඩ
ු ු ලං ජ ස රම, ප් ත ක  ලං ඇතුෆ ලං රට ලං තුළ මුක ලං් බමයගත් ලං වෆ ලං
ආර්දිව ට ලං ප්ණප් සන ලං ය ලු ලං ජ ස රඹ ලං අනීතව
ි  ලං වට ත
ු  ලංු අප් ලං වියන් ප්ර ජ  ලං වළ ලං ත
ු ු . ලං රට් ලං
අන ගත  ලං් හයවරුසන් ලං සන ලං තරුණ ලං ප්රප්ුර ලං නස ත්ප් දන ට ප් කඹසනු ලං සය් ලං ඒ ලං යහහ  ලං
ය නුබක ලං යප් න ලං ප්රියර ක් ලං ග ඩනමගීමහක  ලං ත ක්ෂණිව අධාය ප්න , ප්ර ග්ධාන , ටිතක ලං
ප්හයුවඹ ලං කබ දීම ලං අප්ි ලං සහ ලං සහ  ලං වළ ලං ත
ු ු . ලං උගතුන් ප්ිරි ලං ජ ති ක් ලං බසට ලං ප්ත් ලං වරන්න ලං අප්් ලං
අධාය ප්නව ලංප්රතය
ි ාය්වරණ ලංවඩිනඹස ලංවළ ත
ු ු .
ම 2016 දී ලං කී ලංප්රිදි ලං යාය්වූතිව ලංදරුස  ලංයහ ත ක්ෂණිව ලංදරුස  ලංරැවගමනීම ලංහ  ලංප්ෝෂණ  ලංකිරීම ලං
අප් ලංව ග්ත ලං් ත
ු ව
ු මක් ලංහ  ලංසගකීමක් සනස . ලංකිය ලංද  ලංබදන්න් ලං නමති ලං කියම ලංදසයව ලංබිහිනන
්  ලං
බමරි ලං රටක් ලං තුළ ලං එවම ලං ධාජ ක් ටත් ලං එවම ලං ද්ශයේ ක් ලං හමටි ට ලං ය ලුදන ම ලං එව ලං හ  ලං යම නස ලං
ජීසත්සන්නට ලංඅසශයේය ලංප්යුබිම අප් ලංයමවය  ලං ත
ු ු . ලංඅප් ලංඑවට ලංයටි  ලං ත
ු ු . ලං30 සයරවට ලංආයන්න ලං
ුදධා
්  න් ලං ය ග රණවිරුසන්, ආබ ධිත න් ලං හ  ලංඒ ලංඅ ග් ලං ප්සුකස
් ක ලංඅ , විශයේෂ්ට ලංශයේරෂ
් ඨ
්  ලංයෑම
රණවිරුසක්ම ලංම  ලංනමසත ලංනමසතත් ලංයහප්ත් ලංවරනස .
එක්යත් ලං ජ තීන් ග් ලං ය ම ලං ය ධාව ලං හමුද ේ ලං ය්ස  ලං වළ ලං ශ්රී ලං ක ාකිව ලං රණවිරුසන් ලං දදනක්
ප්යුග  ලං යති  ලං් ය ග . ලං ඔසුන් ග් ලං අභ ස  ලං ප්ිළබ
ි හස ලං ම ග් ලං වනග ටුස ලං ඹ ලං අසය්ථ ේ ප්රව ශයේ ලං
වරනස  ලං සග්ම ලං ඔසුනට
්  ලං මුෆ ලං මහත් ලං ජ ති  ලං් ප්රණ ම  ලං ප්ුදවරනස . ලං හළ ය මය ට ලං වුම රතුාග ලං
මුනද ය න් ලංකි  ලං නයහමය් ලංඅරුත ලංඅප්ග් ලංමම ලංගමන් ලංමඟට ආකෝව ක් ලංකබ දනස .
එනඹ
‘‘ම  ලංදය ලංහළ ලංදය.., ම  ලංරැය ලංහළ ලංරැය…, ම  ලංබය ලංහළ ලංබය…, ම  ලංමග ලංහය ලංමත”.
අප් වියන් ලං ග ඩනග  ලංගත ලං ත
ු  ලංු අන ගත ලංදමක්ඹ ලංහර  ලංඑ  ලංවි  ලං ත
ු ු ම  ලංම  ලංවිශයේ්ස ය ලංවරනස .
ඒ ලංසග්ම ලංඅසය න ලංසශයේ න් ලං ඹ 71 ක් ලංසන නදහය් ලං උකළ ලංඉත මත් ලං ය ර්ථව ලංස ලංයාවිධා න  ලංවළ ලං
ය්සද්ශයේ ලං වට ත
ු  ලංු ඇමතිතම
ු  ලං ඇතුෆ අම තය ාශයේ ලං නකධා රීන්, ුද, න විව, ගුසන්, ප් කිය,් යවික් ලං
ආරක්ෂව ප්රධා නීන,් ය ලු ලං ර ජය ලං නකධා රීන් ලං ද ලං රට ලං අනුගරහ  ලං දමක්සූ ලං අධාය ප්න අම තය ාශයේ  ලං
ඇතුෆ ලංය ලු ලංආ තනසකට ලංමග ලංය්තත
ූ ි  ලංප්ිරිනමයන් ලං ජ ති  ලංහමුේ ලංඇති ය ලු ලංඅභ ෝග ලංජ  ලං
ගමනීමට ලංඅප්ි ලංය ලු ලංදන  ලංඑවට ලංයටිමු.
ය්තත
ූ ි .

