2022ක්වූ අග ෝස්තු මස් 04 වන දින.
මාධ්ය නිගේදනයයි
විග ෝධ්තා දැක්වීගේ අයිතියට අත ගනාතබනු

ාලු මුවගදා අ ල භූමිය ගක්වන්ද්ර ග ාට නිමින්ද් පැවැති විග ෝධ්තාවන්ද්ට ස්ේබන්ද්ධ් ීම ග ු
ත ග ාට ග න
ගේ වන විට විග ෝධ්තා රුවන්ද් ගපාලිස්ත අත්අඩංගුවට පත්
මින්ද් ඔවුන්ද් විෂගයහි මධ්ධනයක්ව ආ ක්වෂ අංශ
ඇුළු ජය විසින්ද් දියත්
මින්ද් පවතින බව අයිතිය උගදස්ා මාධ්යගේදීගයෝ වන අපගේ නිරීක්වෂණයයි.
ලං ාගේ වඩා බලපෑේ ස් ත වෘත්ීය ස්මිති නාය යකු වන ගජෝෂප් ස්තටාලින්ද් ස්ග ෝද යා ඊගේ වස්ත යාමගේ
අතිවිශාල ගපාලිස්ත බල ඇණියක්ව පැමිණ අත්අඩංගුවට ැනීගමන්ද් වෘත්ීය ස්මිති නාය යන්ද් ගවත ආණ්ඩුගේ
මධ්ධනය දියත් ී ඇති බව ගපන්ද්නුේ
යි. එම තත්වය තවත් ඉදිරියට ග න යමින්ද් ගේ වන විට ලං ා බැංකු
ගස්තව ස්ං මගේ නාය මට්ටගේ වෘත්ීය ස්මිති ක්රියාධ් යන්ද් ගදගදගනක්වද අත්අඩංගුවට පත් ී ඇති බවට
රුණු වාතධා ී ඇත.
ගපාදු අ ල රුවන්ද්ට එග හිව දියත් ල ාජයගේ මධ්ධනගේ ස්තතය දැන්ද් වෘත්ීය ස්මිති ගවතද දිගුගවමින්ද්
පැවීම මගින්ද් විග ෝධ්තාවයන්ද්ට ස්ේබන්ද්ධ් ූවන්ද්ට පුළුල් මට්ටමින්ද් මධ්ධනයක්ව දියත්
න ආණ්ඩුගේ
වුවමනාගේ ඉගි පළ ගවයි.
ආණ්ඩුව විසින්ද් පනවා ඇති දිසි නීතිය ගේ තත්වය වධ්ධනය

මින්ද් ඇත.

ගේ සියළු රුණු වලින්ද් ආණ්ඩුව විසින්ද් බ පතළ ගලස් උල්ලංඝනය
මින්ද් සිටින්ද්ගන්ද් ගම ට පු වැසියන්ද්ට හිමි
ී ඇති අනුල්ලංඝනීය අයිතියක්ව වන භාෂණගේ ා ප්ර ාශනගේ අයිතියයි. විග ෝධ්තා මගින්ද් ඉදිරිපත්
න ැටළු
ස්ද ා පිළිුරු ස්පයනවා ගවනුවට විග ෝධ්තා යටපත් කිරීම ශිෂතඨ ාජයයක්ව විසින්ද් ගනා ල යුත්තක්ව. ගේ
ආ ා ගයන්ද් මුදා රින මධ්ධනය මගින්ද් ාජයගේ ජාතයන්ද්ත ප්රතිරූපය ස්ේූණධගයන්ද් විනාශ ී යන බව අප
අවධ්ා ණය
න අත , බ පතළ ආර්ධි අබධුදය ස්මනය කිරීමට අවශය ජාතයන්ද්ත ස් ය අහිමි ී යාගේ
අවදානමක්වද එයින්ද් ඇති වන බව අප ජයට සිහිපත්
මු.
ජනාධිපතිව යා විසින්ද් නව පාලධිගේන්ද්ු ස්ැසිවා ය ආ ේභ
මූලාස්නගේ තාව සිදු
මින්ද් පැ ැදිලි ගලස්
ප්ර ාශ ගල් ස්ාම ාමී අ ල රුවන්ද් ඔහු ආ ක්වෂා
න බවයි. එම ප්ර ාශය සිදු
පැය 24ක්ව යාමට
මත්ගතන්ද් ආණ්ඩුගේ ගපාලීසිය විසින්ද් ස්ාම ාමී උදගඝෝෂණයක්ව සිදු ල ගජෝෂප් ස්ාටාලින්ද් ම තා අත්අඩංගුවට
ැනීම ජුගුප්ස්ාජන ය. ජනාධිපතිව යා අවං
දවතින්ද් යුුව උදා අ මුණින්ද් අළුත් මන ට මුල පු මු යැයි
ප්ර ාශ
අ ල රුවන්ද්ද ඇුළුව සියළු ගදනාට ට ග ාඩ නැගීමට එක්ව පස්කින්ද් ආ ාධ්නා
මින්ද් සිටියදී
අ ල රුවන්ද් මධ්ධන නීති මගින්ද් යටපත් කිරීම ලැජ්ජාස් ත ගදබිඩි තත්වයක්ව බව අපගේ විශතවාස්යයි.
ජනාධිපතිව යා ඇුළු ආණ්ඩුවට අප අවධ්ා ණය
න්ද්ගන්ද් ම ජනයාට විග ෝධ්තා දැක්වීමට ඇති අයිතිය පිළි
න්ද්නා ගලස් ස් එය සු ක්විත
න ගලස්ත්, විග ෝධ්තා රුවන්ද් විෂගයහි මුදා ැ ඇති ගේ මධ්ධනය ව ා
නවතා දමන ගලස්ත්, දිසි නීතිය කුළා න්ද්නා ගලස්ත් ස් අවං
දවතින්ද් අ ල රුවන්ද්ද ඇුළු සියළු
පාශධවයන්ද්ට මිත්රත්වගේ ස්තතය දිගු
මින්ද් ඔවුන්ද්ද ස් භාගී
ග න අළුත් මන ට උදා අ මුණනි මුල
පු න ගලස්යි.

දුලාන්ද් දස්නාය

ගක්ව. ස්ංජීව

ගල් ේ

ස්භාපති

