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11வது படைவரீர்கள் நிடைவு திை விழாவில்  

ஜைாதிபதி மேன்டேதங்கிய மகாட்ைாபய ராஜபக்ஷ அவர்கள்  

ஆற்றிய உடர 

பத்தரமுல்டல படைவரீர்கள் நிடைவுதூபி வளாகம் - 2020.05.19 

மந நாதம் 19ஆம் திகதி இங்கக யபாற்ில் ஒரு முக்கின ாாகும். 

இற்கக்கு 11 யருடங்களுக்கு முன்ர் 2009 மந நாதம் 19ஆம் திகதி, ாம் சுநார் 

30யருடங்காக இந்த ாட்டிற்கு சாநாக இருந்து யந்த ிரியிகயாத 

னங்கபயாதத்கத முழுகநனாக மதாற்கடித்மதாம். 

முப்கடகிதும் தகயர் என் யககனில் முன்ாள் ஜாதிதி நஹிந்த பாஜக்ஷ 

அயர்கள் அதற்கு தககநத்துயத்கத யமங்கிார். னங்கபயாதம் முடிவுக்குக் 

ககாண்டுயபப்ட்டதன் மூம் நக்களுக்கு னம், சந்மதகநின்ி யாழ்யதற்கும், தங்கது 

நித உரிகநகக சுதந்திபநாக அனுயிப்தற்கும் முடிமநா சூமல் 

ஏற்டுத்திக்ககாடுக்கப்ட்டது. 

சுநார் 30 யருடங்களுக்கு ின்ர் சுதந்திபநாதும் சுனாதீநாதுநா மதர்தகான்க 

டத்துயதற்கு ஏற் சூமக ஏற்டுத்தி, ஜானகம் உறுதிப்டுத்தப்ட்டது. இந்த 

ாட்டில் எந்தகயாரு ிபகஜக்கும் தகடனின்ி, ாட்டின் எந்தகயாரு இடத்திலும் 

சுதந்திபநாக டநாடக்கூடின சூமல் நீண்டும் ஏற்டுத்திக்ககாடுக்கப்ட்டது. அச்சமும் 

னமும் சூழ்ந்திருந்த எநது ாட்டில் சநாதாத்கத ஏற்டுத்துயதற்காக எநது 

கடயபீர்களும் அயர்கின் குடும்ங்களும் கரும் அர்ப்ணிப்கமம் தினாகங்ககமம் 

கசய்துள்ர். 

மத்தம் என்து நர்தூயின ஞ்சகணனன்று. குிப்ாக சட்டத்கத நதிக்காத உகின் 

நிகக் ககாடூபநா னங்கபயாத இனக்கத்துடன் மாபாடும் மாது கடயபீர்களுக்கு 

ல்மயறு துன்கபநா அனுயங்களுக்கும் கஷ்டங்களுக்கும் முகம்ககாடுக்க 

மயண்டினிருக்கும். 

அந்த 30 யருட காப் குதினில் ஒரு குிப்ிட்ட  ிபமதசத்தில் நட்டுநன்ி ாட்டின் 

அகத்து இடங்கிலும் அப்ாயி காது நக்கள் உனிரிமந்தர். தற்ககாக 

குண்டுதாரிகள், ஸ் யண்டிகிலும் புககனிபதங்கிலும் கயக்கப்ட்ட குண்டுகள், 

கட்டிடங்கள் நீதா குண்டுத் தாக்குதல்கள் காபணநாக இந்த ாட்டில் கருநவு உனிர் 



2 
 

நற்றும் கசாத்துக்களுக்கு மசதங்கள் ஏற்ட்ட. நிதாிநா டயடிக்ககனின் இறுதி 

மாக்கம் ாட்டில் ீண்ட கா சநாதாத்கத ஏற்டுத்துயதாகும். 

கடயபீர்கள் கசய்த அந்த கரும் அர்ப்ணிப்ின் காபணநாக இன்று எநக்கு ஒன்றுட்ட 

ாட்டில் சுதந்திபநாகவும் அகநதினாகவும் யாழ்யதற்கா சந்தர்ப்ம் கிகடத்துள்து. 

கௌத்த சநனத்திால் யம்கற் எநது ாட்டில் அகத்து சநனத்திருக்கும் 

அகத்து இங்களுக்கும் புகிடநா ஒரு ிர்யாக முககந உள்து. யபாறு 

கடுகிலும் இந்த ாட்டில் சிங்கயர், தநிமர், முஸ்ிம்கள், நானர், பங்கினர் ஆகின 

அகத்து இங்களும் சநநாக யாழும் உரிகநகன கற்ிருந்தர்.  

எம்கந ிரித்து மயறுடுத்த மயண்டும் என்மத தீயிபயாதிகின் மாக்கம். அயர்கது 

மாக்கம் ிகமயினிருந்தால் எநது யபாறு நாினிருக்கும். நக்கள் 

ஒருயகபகனாருயர் கயறுக்கும், எல்ககளுக்காக கதாடர்ந்து மாபாடும், மத்த தீி 

நக்கள் யாழ்க்ககனின் ஒரு குதினாக நாின, நற்றுகநாரு துபதிஷ்டநா, ிவுட்ட 

ாடாக இங்கக நாினிருக்கும். அந்த அமியிிருந்து ாட்கட யிடுயித்த 

ககௌபயத்கத, ீண்ட காநாக எநது ாட்டின் சநாதாத்திற்காக மாரிட்ட அகத்து 

துணிச்சல்நிக்க கடயபீர்களுக்கும் கற்றுக்ககாடுக்க மயண்டும். 

மூன்று தசாப்தங்காக இந்த கயற்ிக்காக உனிர் தினாகம் கசய்து மாரிட்ட கஜபல் 

ககாப்மகடுய, கஜபல் யிஜன யிநபத் உள்ிட்ட அகத்து கடயபீர்ககமம் 

ாம் இச்சந்தர்ப்த்தில் நிகுந்த ககௌபயத்துடன் ிகவுகூர்கின்மாம். 

இபாடயத்தில் 20 யருடங்கள் கசனற்திநா மசகயனில் ஈடுட்ட அதிகாரி என் 

யககனிலும் ின்ர் 10 யருடங்கள் ாதுகாப்பு கசனாபாகவும், ஒரு ிபகஜ என் 

யககனிலும் எநது கடயபீர்கள் கசய்த அர்ப்ணிப்புகக ான் ன்கிமயன். 

மத்தத்தின் யிகள் எக்கு ன்ாக கதரிமம். எமய கரும் தினாகங்கக கசய்து 

அகத்து இங்ககனர்களுக்கும் சநாதாத்கத ஏற்டுத்தித்தந்த எநது கடயபீர்கின் 

ககௌபயத்திற்கும் ற்கனருக்கும் இழுக்கக ஏற்டுத்துயதற்கு மநற்ககாள்ப்டும் 

முனற்சிகளுக்கு ான் ஒரு மாதும் இடநிக்க நாட்மடன். எது அபசாங்கத்தின் கீழ் 

எநது கடயபீர்கின் ககௌபயத்கத ாதுகாப்தற்கு அகத்து யககனா 

டயடிக்கககளும் எடுக்கப்டும் என்கத உங்களுக்கு உறுதினிக்கின்மன். 
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அயர்கது உரிகநகக ாதுகாப்து ஒரு மதசின காறுப்ாகும். உகின் ம்யாய்ந்த 

ாடுகின் தகயர்கள் கூட கதியாக தநது ாட்டின் கடயபீர்களுக்கு எதிபாக 

எந்தகயாரு டயடிக்கககனமம் எடுப்தற்கு அனுநதிக்கப்மாயதில்க எ 

கதரியித்திருக்கின் சூழ்ிகனில், எம்கநப் மான் ஒரு சிின ாட்டில் இத்தககன 

அர்ப்ணிப்புகக கசய்துள் கடயபீர்கள் மதகயனற் அழுத்தங்களுக்கு உள்ாக 

ான் ஒரு மாதும் இடநிக்கப் மாயதில்க. 

அந்த யககனில் எநது ாட்டுக்கு அீதினா யககனில் ஏமதனும் ஒரு சர்யமதச 

ிறுயம் அல்து அகநப்பு கதாடர்ந்தும் கசனற்டுநாக இருந்தால் அந்த ிறுயத்தின் 

அல்து அகநப்ின் உறுப்புரிகநனிிருந்து இங்கககன யிக்கிக்ககாள் ான் 

ஒருமாதும் ின்ிற்கப் மாயதில்க. 

Even leaders of powerful countries have emphatically stated that they would not allow any action against 

their war heroes. As such, in a small country like ours where our war heroes have sacrificed so much, I 

will not allow anyone or organization to exert undue pressure on them and harass them. 

If any international body or organization continuously target our country and our war heroes, using baseless 

allegations, I will also not hesitate to withdraw Sri Lanka from such bodies or organizations." 

மூன்று தசாப்தங்காக ிரியிகயாதத்திற்கு எதிபா மாருக்கு ங்கிப்பு கசய்த 

அகத்து கடயபீர்களுக்கும் அயர்கது குடும்த்திற்கும் ாம் இச்சந்தர்ப்த்தில் 

மதசத்தின் ன்ிகன கதரியிக்கின்மாம். 

கடயபீர்கள் உனிர் தினாகங்கள் கசய்து ாதுகாத்த இந்த ாட்கட அகத்து 

ிபகஜகளும் சநாதாநாகவும் நகிழ்ச்சினாகவும் கண்ணினநாகவும் யாமக்கூடின 

சுடீ்சநா மதசநாக நாற்றுயது அயர்களுக்கு கசய்மம் உனர்ந்த ககௌபயநாகும். 

இதற்காக உங்கின் முழுகநனா ங்கிப்க யமங்க முன்யாருங்கள் என்று 

அகத்து மதசப்ற்றுள் ிபகஜகிடமும் இந்த கடயபீர்கள் ிகவுத்தூி 

யாகத்திிருந்து ான் மகட்டுக்ககாள்கின்மன். 

 

உங்கள் அகயருக்கும் ன்ி 

மும்நணிகின் ஆசிகள் 

 


