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�� ලංකාෙ� ආර�ෂාව වැ� ��� ��ම සඳහා එ�ස� ජනපද සහෙය��තාව 

 
පා�� ඉ�දා �ව�ෙ� ��� භයානක ප�හාරය�ෙග� ප� එ�ස� ජනපද රජය �� ලංකා 
බලධා�� ෙවත �ගට ම සහාය ද�ව�. වරදකරැව� ��ය ඉ��යට ෙගන ඒම සදහා සහ 
ප�හාර වලට ස�බ�ධ ෙක� කා�න සහ �ෙ��ත � කාරණා ස�බ�ධෙය� �� ලංකා 
ආ��ෙ� ඉ��ම මත එ�ස� ජනපද �ෙ�ෂඥ�� දැනටම� ඔ��ෙ� ��  ලාං�ක 
හ��කරැව� (�ලධා��) සමඟ ස�පව කට�� කර�� ��.ෙමම සහෙය��තාවය යටෙ� 
�ශාල එ�ස� ජනපද ආර�ෂක ක�ඩාය� �� කා�නව ෙමරෙ� ර�� ��ම ��ෙනාෙ�. 
 
ෙමවැ� කෲර ��යාකාරක� අනාගතෙ� වැළැ��ම සදහා ගත �� ආර�ෂක සහ 
ස��ෙ�දන ��යාප��� ���ය �� ෙවන�ක� ගැන �� ලංකාව අවධානය ෙයා� කර�� 
��න ෙ� ෙමාෙහාෙ�, එ�ස� ජනපදය ��ණ �� ෙමවැ� �ප� ව�� ලබාග� අ�දැ�� 
��� �� ලාං�ක බලධා��ට සහාය �මට අ� �දානෙම� ���. 
 
ෙමවැ� අ�� ත�ජන ව�� �� ලාං�ක�� ආර�ෂා කර ගැ�ම සදහා ගත �� වැ� ��� 
කළ ආර�ෂක වැඩ ��ෙවල ��බද �� ලංකා රජය අවෙබ�ධ ෙකාටෙගන ඒ සදහා ��යාමා�ග 
ගැ�ෙ�� ��යට අ�ව සහ සෑම ��ගලය�ෙ�ම සහ ක�ඩාය� වල මානව අ��වා�ක� 
ර�ෙකන ෙලස�, ඇද�ෙ� අව�ථාව� �මා ෙනාවන අ����, සාමකා�ව ස��ෙ�දන 
කට�� කර ගැ�මට සහ සාමකා�ව එ�ව �ව��මට� බාධා ෙනාවන ෙලස �ය ��ය. 
 
ෙමම ���� ප�හාරය� ��ගල�� ��පෙදන�ෙ� ��යාව� වන අතර �� ජන 
ෙකාටසකෙ�ම වැඩ� ෙනාෙ�. ෙමම කෘර ��යාව ෙහළා දැ�ම සදහා �ය� ප���වල සහ 
ආග�වල �� ලාං�කය� එකට එ�� �ෙ�. එක��කම ත��තවාදයට වඩා� බලව� 
���ර ෙ�යැ� එ.ජ. තානාප�� ඇෙල�නා ෙට���� අෙ��� 25 �න ඇයෙ� සම�ය සදහා � 
ආයාචනෙ�� පැව�වාය. එෙ�ම තානාප�� ෙට���� වැ��රට� අවධාරණය කෙ� ෙමම 
අපරාධකාරය� ���ය ඉ��යට ෙගන ඒම සඳහා එ�ව කට�� කරන අව�ථාෙ� අප ��� 
මතක තබා ගත ��ෙ� ශ��ම� සමාජය� ඇ� ��ෙ�� අවශ� වන ප�ජාත�ත�වා� 
පරමාද�ශ ආර�ෂා වන අ��� කට�� කල �� බවය. එෙ�ම අප කට�� කල ��ෙ� 
ප�හාරකය�ෙ� ආගමම අදහන එෙහ� ඔ��ෙ� �කෘ� දෘ��වාදය ෙනා��ග�නා 
අ�ංසක ජනතාව සහ සාමකා� ජනසමාජය� �නාශ ෙනාෙකාට බවය. �� ලංකාෙව� 
���ත ��ධ�වයට අප සැම�ටම ගරැ කළ �� අතර රට සංව�ධනයට අවශ� වන එක�� 
සං�කෘ�ය ශ��ම� කළ ��යැ� ඇය වැ� �රට� පැව�වාය.  
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