වර්තමානයේ රයේ ක්රියාතාමකමස හිඳියායාතාව සාහා ේයර ර
රාතය ැිපැාැන ාා සමමනාසර

තාතයන්තතරයේ ැසහුම්  ැසයනනවා

ේමාතය රිිතමක ම්දුමම න්ඩාාර

“ජාති ආගම් කු බේදයකින් බතොරල සියලු බදනාටම එක විදිශට වකන ලර්තමාන රජය එක්වත්
ජාතීන්බේ මානල හිමිකම් වංවිධානබේ පැවසුමට පාත්රබලා තිබනනලා බම් වංහිඳියාල ඇති කිරීමට ජනතාල අපට
ලරමක් දී තිබනනලා අබේ ජනාධිපති මමත්රීපා සිසේබවන මැතිතුමා බකබරහිත් අගමැති රල් ව වික් රමසිංශ
මැතිතුමා බකබරහිත් බම් රබේ ජනතාල එම වි්ලාවය තනා තිබනනලා යැයි රාජය පසේපාන ශා කෂමනාකර
අමාතය රංිතත් ම්දදුම න්ඩාාර මශතා පැලසුබයය
රුපිය ව ක් 110 ක් ලැයකර ඉදිකරන ද කාමර 25 කින් යුත් මුතිය ල්ලාඩු ල්බක්තනය විලෘත කිරීබම්
උත්වලබේදී ඇමතිලරයා එබව පැලසුබයය එහිදී ලැඩිදුරටත් අදශව් දැක්වූ ඇමතිලරයා “බම් රබේ ජාති ආගම් කු
ආදී ලබයන් ජනතාල බනදා බලන් ක කායක් තිබු

ා ඒ ල්වා රටතු ක ගාටුදායක පසුබිමක් ඇතිවු ා බම්

ල්වා රට ආර්ථික, වමාජීය, වංව්කෘතික ලබයන් පිසේහීමට ක්වු ා අබේ රජය බම් තත්ලය බලනව්කර ජනාධිපති
මමත්රීපා සිසේබවන මැතිතුමාත් අගමැති රල් ව වික්රමසිංශ මශතාත් එක්ල පිහිටුලන ද යශපාන රජය තුිනන්
උතුබර් දකුබ්ඩ ජනතාල දුක්වින්ද යුගය අලවන් කර තිබනනලා 1948 ල්දශව නා ගත්තායින් පසුල පැලැත්වූ 68
ලැල් ජාතික ල්දශව් දින උත්වලබේදී ජාතික ගීය සිංශ ශා දමිෂ භාාලන් බදබකන්ම ගායනා කෂා ඒ එකම
ජාතික බකොඩිය බවලබන් ඒකයි පසුගිය රජබේත් ලර්තමාන රජබේත් අපිට දකින්න තිබනන බලනව අද බම්
දරුබලෝ ජාතික ගීය දමිෂ භාාබලන් ගායනා කරන බකොට රට තුෂ පලතින වංහිඳියාලට සියලු ජාතීන්බේ
එකඟතාලය ජාතයන්තරය පිිනබගන තිබනනලා ඒ ල්වා අපි ශැබමෝම එකතු බලා ධීලර කර්මාන්තය,
කෘෂිකර්මාන්තය ලැඩි දියුණු කරන බකොට වංචාරක ලයාපාරය දියුණු බලනලා බම් රබ්ද ලට ආබයෝජකබයෝ
එනලා අද විලෘත ක ල්ලාඩු ල්බක්තනය බ්දශීය විබ්දශීය වංචාරකයින්ට රබයෝජනලත් බලනලා බමම ල්ලාඩු
ල්බක්තනය ශැර බමලැල් පශසුකම් ලලින් යුත් බලනත් ල්ලාඩු ල්බක්තනයක් මුතිය නගරබේ නැති නල මට
දැනගන්න ැබු

ා එබශමනම් අපි සියලු බදනාම එකතු බලා ලැා කරමු අද පලතින වංහිඳියාල තල තලත්

ක්තිමත් කරමු ජාතිලාදීන්ට බනොරැබලබටමු මම අබේ රාජය ල්ධාරීන්ට උපබදව් දුන්නා විපක් නායක ආර්
වම්නන්ධන් මශතා එක්ක එකතු බලා ලැා කරන බකොට ව්ලාමිනාදන් ඇමතිතුමාත් ජනතාලබේ කැඩිච්ච සිත්
ශදන්න පුළුලන් එතබකොට රබේ වංලර්ධනය ඇති ලන්බන් රට දියුණු බලන්බන් බම් පෂාබත් අය බකොෂඹට
යන්න ඕන බකොෂඹ අය බමශාට එන්න ඕන එතබකොට ජනතා වමගිය ඇති බලා රට වංලර්ධනය බලනලා අපි
ශැබමෝම එබව බයලායි රාර්ානා කරමු” යැයිද ඇමතිලරයා පැලසීය
බමම අලව්ාාලට උතුරු පෂාත් පෂාත් වභා මන්ත්රී ඇන්ට ජ බජගනාදන් මශතාත්, මුතිය දිව්ික් බ වකම්
රපලතී බක් දීව්ලරන් මශත්මියත්, අතිබර්ක දිවාපති සී ඒ බමොශාන් රාව් මශත්මියත්, ශ්රී ංකා යුද ශමුදාබය මුතිය
රබ්දබේ අ
වශභාගී වූශ

බදන ල්ධාරී බම්ජර් ජනරා ව ී. ූ. එව් විතානබේ මශතා ඇතුළු රාජය ල්ධාරීන් විා පිසේවක්

