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ප්රවෘත්ති කතතවෘරුන් හා ප්රවෘබ් අඩවි සම්බන්ධිකාරකවෘරුන් ප්රවෘත,  

 

මාධ්ය ප්රකාාය  ප- පපාස්කු පඉරිදා පසිදුවූ පත්රස්  ප්රහාාය  පෙහාාාදකීම 

 

2019 ඳාස්කු ඉරිදාවෘ අඳ රට මුහුණ දුන් තවෘ්ත වෘයවෘසනකාරී දිනයක් ප්රෙස ප්රබොප්රහෝ කාෙයක් 

යනතුරු අඳ මතකප්රේ ඳවෘිනු ඇත. යුද්ධය නිමාවී දස වෘසරකට ආසන්න කාෙයක් ගිය තැන 

අඳ ඳසු වුප්රේ ප්රබෝම්බ පිපිරීම් සහ මහා ඳරිමාන වෘයවෘසනයන් තවෘදුරට්ත අතීතයට අය්ත ව 

සිදුවීම් ප්රෙස සිතන ශුභවෘාදී මානසික්තවෘයකිනි. ගැටළු ිබු බවෘ සැබෑවෘකි. ප්රබොප්රහෝ  ප්රද් මිට 

වෘඩා ප්රහොදින් කෙ හැකිවෘද ිබුණි. සංහිදියාවෘ, සාධාරණ්තවෘය හා සාමය ප්රවෘනුප්රවෘන් ප්රබොප්රහෝ 

කටයුතු ඉටුවිය යුතුවෘ ද ිබුණි. එප්රහ්ත අඳ විශ්වෘාස කප්රේ වෘඩා්තම අදුරු යුගය ප්රගවී ප්රගොස් 

ඇි බවෘයි. එප්රස් වුවෘද ඳාස්කු ඉරුදින සිදුවීම් අඳප්රේ ප්රමම සාප්රේක්ෂ ප්රෙස ශුභවෘාදී අදහස් 

අභිප්රයෝගයට ෙක්කර ඇත.  

 

විශ්වෘවිදයෙ ආාා්යයවෘරුන් ප්රෙස අඳ අඳප්රේ සප්රහෝදර ජනතාවෘප්රගන් ඉල්ො සිටින්ප්රන් ඳාස්කු 

ඉරිදා සිදුවීම් වෘෙට අඳ කවුරුද යන්න නි්යවෘානය කිරීමට ඉඩ ප්රනොප්රදන ප්රෙසයි. අඳ 

නිසැකවෘම මීට වෘඩා යහඳ්ත පිරිසක් වෘන අතර අඳ අනාගතප්රේදී මීට වෘඩා යහඳ්ත විය යුතුය. 

ඳළමුප්රකොට ඳාස්කු ඉරිදාප්රේ විඳතට ඳ්තවවෘන්ට ද, ඔවුන්ප්රේ ඳවුල්වෘෙ සාමාජිකයින්ට ද, ඔවුන් 

අය්ත ජන ප්රජාවෘට ද, එප්රමන්ම අඳප්රේ අසල්වෘැසියන්ට ද සහ මුළු මහ්ත පුරවෘැසියන්ට ද 

අඳප්රේ සප්රහෝදරත්තවෘප්රේ හස්තය දිගුකරමු. ප්රම් ප්රේදනීය අවෘස්ථාප්රේ එකිප්රනකා  සැනසීමට 

ද එකිප්රනකාට උදේ කිරීමට ද කළහැකි ප්රද් කරමු.  ජාික ප්රල් බැංකුවෘ ඉදිරිපිට ව දිගු ප්රඳෝලිම් 

ඳනවෘා දුන් ඳරිදි හා මිට ප්රඳර ප්රබොප්රහෝ අවෘස්ථාවෘන් හිදී ප්රඳන්වෘා දුන් ඳරිදි අ්යබුධකාරී සහ 

ප්රේදනීය අවෘස්ථාවෘෙ ප්රඳරට ඒප්රම් විශිෂ්ඨ ගි ස්වෘභාවෘය්ත අඳ සතුවෘ ඇත. වවෘරප්රේ, ප්රබදීප්රම් 

හා වෘා්යගවෘාදප්රේ පුහුකතා ප්රවෘතට අඳ එකිප්රනකා  ප්රවෘන්කිරීමට ඉඩ ප්රනොතබමු. 

 

අඳප්රේ නායක්තවෘප්රයන් අඳ දැඩිප්රෙස  ඉල්ො සිටින්ප්රන් ඳටු ප්රද්ශඳාෙනික ප්රබදීම් ඳප්රසකො 

සැබෑ රාජතාන්ත්රිකභාවෘයකින් යුතුවෘ කටයුතු කරන ප්රෙසය. ප්රද්ශඳාෙන නායක්තවෘප්රේ 

ඇනප්රකොටාගැනීම් හා බෙ අරගෙ හමුප්රේ අඳ ඇි තරම පීඩා විද ඇ්තප්රතමු. ඇ්තප්රතන්ම 

ප්රමම ඇනප්රකොටාගැනීම් හා බෙ අරගෙ අඳ රප්රටහි ජනයා මුහුණදුන් විදවීම් වෘැඩි ප්රමාණයක 

මෙප්රේතුවෘයි. ප්රමම ප්රේදජනක අවෘස්ථාප්රවෘන් ඳටු අරමුණු මුදුන්ඳමුණුවෘා ගැනීමට වෘෑයම් 

ප්රනොප්රකොට විඳතට ඳ්ත ජනතාවෘට සහන සැෙසීමට සහ ජනතාවෘට සතය ප්රහි  කිරීමට 

කටයුතු කරන ප්රමන් අපි බෙ කර සිටිමු. ප්රමම ප්රේදජනක සිදුවීම අභිබවෘනය ප්රකොට ඉදිරියට 

යාම සහා ප්රබොප්රහෝ ප්රද් කෙ යුතුය. ප්රම් ප්රමොප්රහොප්ර්ත අඳ නායකයින් ප්රඳනී සිටිය යු්තප්ර්ත ඒ 

ප්රවෘනුප්රවෘන් සහ එයට ඳමණක්ම විය යුතුය. විශ්වෘවිදයාෙ ප්රජාවෘ වෘශප්රයන් අඳ සියු  සිසුන්, 

ආාා්යයවෘරුන්, අනධයන කා්යය ම්ඩඩෙප්රයන් සහ ඳරිඳාෙකයින්ප්රගන් ඉල්ො සිටින්ප්රන් ප්රම් 

ප්රමොප්රහොප්ර්ත එකට එක්වෘ හිංසනයට සහ අන්තවෘාදයට එප්රරහිවෘ විශ්වෘවිදයාෙ තුෙ සහ ඉන් 

පිටත එකමුතුවෘ නැගීසිටින ප්රෙසයි. 

 

ඳාස්කු ඉරු දින ප්රහාරප්රයන් දිවි අහිමි වවෘන්ට අඳප්රේ සාිශය සංප්රේගය ඳෙකරන අතර 

තුවෘාෙ ෙැබුවෘන්ට ඉක්මන් සුවෘය ප්රා්යථනා කරමු. එප්රස්ම ප්රම් අසීරු අවෘස්ථාප්රවෘහි අඳ ප්රවෘනුවෘන් 

කැඳවී කටයුතු කරන වවෘදය සහ ආරක්ෂක අංශ ප්රවෘත අඳප්රේ සහප්රයෝගා්තමක 

කතතප්රේදී්තවෘය ඳළකර සිටිමු. 

 

 

 

 

ප්රරොහාන් ෙක්සිරි 

ප්රල්කම්/FUTA 

 

මහාාා්යය ප්රරොහාන් ප්රනාන්දු 

සභාඳි/FUTA 
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