11 ලන රණවිරු වැමරුම් උළෂ අමතා ජනාධිඳති අතිගරු ළගෝඨාභය රාජඳක්
මැතිතුමා කෂ වම්පූර්ණ කතාල
(බත්තරමුල් රණවිරු ස්මාරකය අභියස -2020-05-19)
මැයි 19 ශ්රී ාීය ය ිතිශාවළස සුවිළි ද නයනයක් මීට ලවර 11 කට ළඳර 2009 මැයි මව 19
දා, අපි ලවර 30 කට ආවන්න කායක් ළම් රටට වාඳයක්ල තිබ ළෙදුම්ලාදී ත්රවතතලාදය
වශමුලින්ම ඳරාජය කා
ළවිනාධිනායක ළව ඒ වශා නායකත්ලය වැඳයූළේ මහින්ද රාජඳක් ජනාධිඳතිතුමා
විසිනුයි ත්රවතතලාදය අලවන් කිරීම මගින් ජනතාලට බිළයන් වශ වැකළයන් ළතොරල ජීලත්
වීමටත්, තම මානල අයිතිලාසිකම් නිදශළවි භුක්ති විනයමටත් ශැකි ලාතාලරණයක් ඇති කර
ළදනු ැබුලා
ලවර 30 ක් ලැනි කායකට ඳසු නිදශවත වතලාධීන මැතිලරණයක් ඳැලැත්වීමට සුදුසු
ලාතාලරණයක් ඇති කර, ප්රජාතන්ත්රලාදය තශවුරු කරනු ැබුලා ළම් රළේ ඕනෑම
පුරලැසිළයකුට ොධාලකින් ළතොරල, රළේ ඕනෑම තැනක නිදශළවි වැරිවරන්නට ශැකි
ලාතාලරණයක් යලි උදාකර දුන්නා භීණළයන් ළලලී තිබ රටට වාමය උදා කිරීම
වශා අළේ රණවිරුලන් ශා ඔවුන්ළේ ඳවුල් විා කැඳකිරීමක්, ඳරිතයාගයක් කා
යුද්ධය ළරෝව මල් යශනාලක් ළනොළලයි විළිළයන්ම නීතිය පිලිළනොගන්නා ළෝකළස
බිහිසුනුම ත්රවතතලාදීන් ක්ඩඩායමක් වම වටන් කිරීළම්දී රණවිරුලන්ට විවිධ කටුක
අත්දැය ම් ලට ශා දුතකරතාලන්ට මුහුණ ළදන්නට සිදුළලනලා
ඒ අවුරුදු 30 ඇතුත, එක් ප්රළද්යක ළනළම්, රළේ වෑමතැනකම අවරණ සිවිල් මිනිසුන්
මියගියා මරාළගන මැළරන ළෙෝම්ෙකරුලන්, ෙවත ළෙෝම්ෙ, දුම්රිය ළෙෝම්ෙ, ළගොඩනැගිලිලට
ළෙෝම්ෙ ගැසීම් ආනයය නිවා, ළම් රට තුෂ විා ජීවිත වශ ළද්ඳෂ විනායක් ඇති
වුනා මානු දය ළමළශයුළම් අලවාන අරමුණ වුළන් රටට දීර්ඝ කාලීන වාමය උදාකර දීමයි
රණවිරුලන් ක ඒ සුවිළිෂී කැඳකිරීම නිවා අද අඳට ඒය ය රටක් තුෂ නිදශළවි වශ
වාමකාමීල ජීලත්වීම වශා අලවතථාල ැබී තිළයනලා
බුදු දශමින් ළඳෝණය ව අළේ රළේ තිළෙන්ළන් සියලම ආගමිකයන්ට, සියලුම ජාතීන්ට
ක්ළිම භමියක් ව ඳාන තන්ත්රයක් ිතිශාවය පුරා ළම් රට තු සිීශ, ද්රවිඩ, මුවතලිම්,
මැළල්, ෙර්ගර් ආදී වෑම ජනළකොටවකටම වමානල ජීලත්වීළම් අයිතිය තිබුනා
අන්තලාදීන්ට අලය ලන්ළන් අඳල ළෙදා ළලන් කරන්නටයි ඔවුන්ළේ අරමුණ ිටුවුනානම්
අළේ ිතිශාවය ළලනවත ළලනලා ජනතාල එකිළනකාට වලර කරන, ළද් සීමාලන් වශා
නිරන්තරළයන් වටන් කරන, යුධ බිය ජන ජීවිතළස ළකොටවක් ෙලට ව, තලත් එක්
අලාවනාලන්ත, ළෙදුන රටක් ෙලට ීකාල ඳත් ළලනලා ඒ ලයවනළයන් රට මුදලාගැනීළම්
ළගෞරලය, දීර්ඝ කායක් මුලුල්ළල් අළේ රළේ වාමය ළලනුළලන් වටන් ක සියලම
වීළරෝධාර රණ විරුලනට ො නයය යුතුයි
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දක 3 ක කායක් පුරා ළම් ජයග්රශණය ළලනුළලන් ජීවිත ඳරිතයාගළයන් වටන් ක
ළජනරාල් ළකොබ්ෙෑකඩුල, ළජනරාල් විජය විමරත්න ඇතුලු සියලු රණවිරුලන්ල අඳ ළම්
අලවතථාළේදී ිතා ළගෞරලළයන් සිහිඳත් කරනලා
යුධ ශමුදාළේ අවුරුදු 20 ක් වක්රීය ළවිලළස ළයදුන නිධාරිළයකු ළවත්, ඳසුල දව ලවරක්
ආරක්ක ළල්කම්ලරයා ළවත්, පුරලැසිළයකු ළවත් අළේ රණවිරුලන් ක කැඳ කිරීම
පිලිෙල මට ිතා ළශො අලළෙෝධයක් තිළෙනලා යුද්ධළස ළේදනාල මම ළශොඳින්
ශඳුනනලා ඒ නිවා විා ඳරිතයාගයක් ළකොට වමවතත ශ්රී ාීකික ජනතාලට වාමය උදා
ළකොට දුන් අළේ රණවිරුලන්ට හිමි තැන ශා ළගෞරලය නැතිකිරීමට ගන්නා උත්වාශයන්ට මම
කිසිදු ිඩක් ො ළදන්ළන නෑ මළේ රජය යටළත් ළම් රළේ වීළරෝධාර රණවිරුලන්ළේ
ගරුත්ලය ශැම විටම ආරක්ා කරන ෙල මම ඔෙට වශතික ළලනලා
ඔවුන්ළේ අයිතිලාසිකම් ශැමවිටම සුරැය ම ජාතික ලගය මක් ළෝකළස ෙලත් යයි ශඳුන්ලන
රටල නායකයින් ඳලා ඳැශැනයලිලම තමන්ළේ රළේ රණවිරුලන්ට විරුද්ධල කිසිදු
ක්රියාමාර්ගයක් ගැනීමට ිඩ ො ළනොළදන ෙල ප්රකා කර තිළෙන අලවතථාලක අපි ලළේ
කුඩා රටක ළම් තරම් කැඳකිරීම් ක රණවිරුලන් අනලය ඳරිනය ීඩඩනයකට ඳත් කරන්න මා
කිසිවිටකත් ිඩ ළදන්ළන නෑ
ඒ අනුල අළේ රටට අවාධාරණයක් ලන ආකාරයට යම් කිසි ජාතයන්තර ආයතනයක් ළශෝ
වීවිධානයක් නයගින් නයගටම කටයුතු කරනලානම් එම ආයතනළස ළශෝ වීවිධානල
වාමජිකත්ලළයන් ශ්රී ීකාල ිලත් කරගැනීමට මා කිසිවිටකත් ඳසුෙට ලන්ළන් නෑ
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."
දක 3 ක් පුරා ළෙදුම්ලාදයට එළරහි වටනට දායකත්ලය වැඳයු සියලම රණ විරුලන්ට ශා
ඔවුන්ළේ ඳවුල්ලට අපි ළම් අලවතථාළේ ජාතිළස ප්රණාමය පුදකරනලා
රණ විරුලන් විසින් ජීවිත ඳරිතයාගළයන් රැක ගත් ළම් රට සියලු පුරලැසියන්ට වාමළයන්
වතුටින් ශා අභිමානළයන් ජීලත්විය ශැකි ළවෞභාගයමත් ළද්යක් ෙලට ඳත් කිරීම ඔවුන්ට
ක ශැකි ිශම ළගෞරලයයි ඒ වශා ඔළබ් උඳරිම දායකත්ලය ොළදන ළව සියලම
ළද් මාමක පුරලැසියන්ළගන් ළම් රණ විරු වතමාරකය අභියවදී මම ිල්ා සිටිනලා
ඔෙ වැමට වතතතියි
ළතරුලන් වරණයි
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