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திகதி

ாண்புமிகு வவளிநாட்டு அமச்சின் தேசி தின வாழ்
ே்துச் வச் தி
23253
73
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ா்கரப நூ் ாண்டுகா அ்ின காித்துய ஆட்சிம் இரு்து எநது ாடு சுத்திபநரட்து
74யது ஆண்டு ிரரயக் ககாண்டாடுந் நகிம் சசி
் கபநா இங் ரகம் ததசின தித்தி் ,
இங் ரகமலுந் , உகி் அரத்து் குதிகிலுந் பவியு்  சக குடிநக்களுக்கு எது
அ்ா யாம் தது
் க்கரத் கதபிவித்துக் ககா் யதி் மிகு்த கருரநயுந் நகிம் சசி
் யுந்
அரடகி்த்.
கயிாட்டு அபசின் , காருாதாப ந் றுந் சமூகக் காச்சாப ஆதிக்கத்தி் இரு்து ாந்
க் றுக்ககாண்ட சுத்திபந் ந் றுந் எநது நக்கி்
றிக்க முடினாத உபிரநகர
மீட்கடடு் த் கா எநது ததசத்தி் னணத்ரத இ்று ாந் ிரவுகூருகி்தாந் . எநது
தான் ாட்ரட விடுவி் த் காக எநது மு்தாப்கி் அப்்ணி் பு, தினாகந் , உறுதி் ாடு
ந் றுந் தாபாட்டத்ரத ாந் னக்தியுடனுந் , ஆம் ்த ்றியுடனுந் ிரவுகூருகி்தாந் .
1948 க் பயபி 04ஆ் திகதி ாந் க்  சுத்திபநாது, எநது நக்கி் அபசின் , காருாதாப
ந் றுந்
சமூகக்
காச்சாப
நா் ங் கர
எநது
ாடு
கதாடங் குயத் கு
உதவினது.
சுத்திபத்தி் கு் பி் ப், குறி் ாக உகாவின க் வினறிவு ந் றுந் ஆதபாக்கினநா
சமூகத்ரத அரட்து ககா் ளுத் , குர்த நபண வீதந் ந் றுந் நக்க் கதாரகம் ீ ண்ட
ஆயு் கயி் ாடுக் , கதாடப்்து ய்த அபசாங் கங் கா் நக்களுக்கு யமங் க் ட்டு ய்த
இயசக் க் வி ந் றுந் இயச காது சுகாதாப தசரயக் தா் குறி் பிடத்தக்க கய் றிகி்
இங் ரக அத் ினானநா ங் ரக் க் று் து. எய் யாாமனுந் , தந 2009 இ் முடியரட்த
ஏக்குரன மூ்று தசா் தங் காக ீ டித்த இபண்டு இபத்தத்ததான் ்த கிப்ச்சிக் ந் றுந்
விரயுனப்்த ந் றுந் வீநா உ் ாட்டு ஆயுத தநாத் க் உட்ட  யலிரநனா
சயா் கர ஒரு ததசநாக ாந் எதிப்ககா்  தயண்டிமரு்தது எ்ரத ஒ் புக் ககா் 
தயண்டுந் . இ்த முக்கினநா ாி் , அ்ின காி ஆதிக்கத்தி் கு எதிபாக் தாபாடின எநது
ததசின நாவீபப்களுக்குந் , இங் ரகம் இரனாண்ரந, ஆட்பு ஒருரந் ாடு ந் றுந் ததசின
ஒருரந் ாட்ரட் ாதுகா் தி் உனப்்த தினாகத்ரதச் கசன் து்  எநது துணிச்சா ஆயுத்
ரடக் , காலிஸ்
ந் றுந் சிவி் ாதுகா் பு் ணினாப்களுக்குந் ாங் க் தர
யணங் குகி்தாந் .
இ்று, இ்த் னணத்தி் ஒரு முக்கினநா கட்டத்தி் ாந் இருக்கி்தாந் . முழு உரகயுந்
ஆட்டி் ரடத்து்  த் தாரதன உகாவின தகாவிட்-19 கதா் றுதாம் ாதகநா
தாக்கத்ரதக்
கட் த் காக
கடிநாக
முன் சிகர
கசன் யத் காக
அரத்து
இங் ரகனப்களுந் தங் கர மீண்டுந் அப்்ணிக்க தயண்டுந் . குறி் ாக, இங் ரக உ் ிட்ட
அபிவிருத்தினரட்து யருந் ாடுகி் காருாதாபந் ந் றுந் குர்த யருநாந் கறுந்
பிபிவிபி்
யாம் க்ரகரன இ்தத் கதா் றுதான்
கடுரநனாகவுந் , விகிதாசாபநாகவுந்
ாதித்து் து. எதய, ாட்டிலுந் கயிாட்டிலுந் உ்  அரத்து இங் ரகனப்களுந்
ஒ்றிரண்து, கதா் றுதாரனத் ததா் கடித்து ாட்ரட் புத்துமப் கச் கசன் யத் கா
அபசாங் கத்தி் முன் சிகளுக்கு ஆதபயி் து இ்றினரநனாதது எ ா் ந் புகி்த்.
சுத்திபத்தி்
74ஆயது ஆண்டு ிரரயக் ககாண்டாடுந் இய் தயரம் , ாதிதி
தகாட்டான பாக்ஷவி் அபசாங் கத்தி் உறுதிகநாழிகர ிரதய் றுயத் காக, 'ாட்ரடக்
கட்டிகனழு் புந் கசழி் ா ாப்ரய' ககா் ரகக் கட்டரந் பி் கீம் , உகி் அரத்து
ாடுகளுடனுந் ட்புரய் தணி, அரநதினா ந் றுந் யநா ததசத்ரதக் கட்டிகனழு் 
ாங் க் உறுதினாக உ் தாந் .
தபாசிி் ஜி.எல் .பீிஸ், பா.உ.
இலங் மை னநாை தசாசலிசை் குடிசின் வவளிநாட்டு அமச்ச்
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