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අඳ මළතෘභූමියට නිදශව බළ  ෆනීසමහිළ පුසරෝ ළමී දළයකත්ලය බළ දුන් ස ෞරලනීය සේසරේමී වශ ජළකවකලළ  

සේඳළන බසේ ය වසේ මශළමළනය ී.එවහ සවේනළනළයකයන් විසින් බිහි කෂ එක්වත් ජළකවක  ඳක්යයි.  ශ්රී 
ංකළලට වෆබ සේමළමකත්ලසයන් යුතුල 21 ලන සියලසවේ අභිසයෝ  ජය  ෆනීම වශළ අලය 

ඳරිණතභළලය, නිපුණතළල, වශ ජළතයන්තර ිළිග ෆනීම වහිත සේඳළන ඳක්ය එක්වත් ජළකවක ඳක්යයි.  

එසවේ වුල ද ලර්තමළනය ලන විට එජළඳය ඳත්ල ඇකව තත්ත්ලය වමවහත ඳළක්ෂිකයළසේ වශ සමරට ර කවය වශ 

රජළතන්්රලළදය අ යන පුරලෆසියන්සේ බලත් කණ ළටුලට සශේතු වී ඇත. එක්වත් ජළකවක ඳක්ය නෆමෆකව සමම 

අභිමළනලත් සේඳළන බසේ ය ඳත්ල ඇකව අලවළනළලන්ත තත්ලසයන් මුදළස න ඳක්යට හිමි අේවිතීය 

වහථළනය යිග හිමි කර  නිමින්, එක්වත් ජළකවක ඳක්සයන් ශ්රී ංකළලට දිරරියටත් දටු කෂ ශෆි  සමසශලර 

සලනුසලන් දිරරිඳත් ලන සව ඳසුගිය මශ මෆකවලරණසයන් ඳසුල සබොසශෝ සේ හිතතශී ඳළර්ලයන්ස න් මළ ශට 

ආරළධනළ ෆබිණි. ඒ අතර  රුතර වංඝරත්නය රමු  සියු  ආ ්  නිසයෝජනය කරන පුජය ඳක්ය, එජළඳය 

නිසයෝජනය කෂ හිටපු මෆකව ඇමකවලරු, ඳක්යට වශ රටට හිතෆකව බුේධිමතුන්, එජළඳය වම  වශසයෝ සයන් ක්රියළ 

කරන ඇතෆ්  ඳක් නළයකයන්, ඳෂළත් වභළ වශ රළසේශීය මටමටස්  ජනතළ නිසයෝතයතයන්, ඳක්යට අනුබේධ 

ලෘත්තීය වමිකව, තරුණ වංවිධළන, සමන්ම සමරට රජළතන්්රලළදය අ යන සිවි්  වංවිධළන ද රමු  විය. 

එකී සියු  ඳළර්ල විසින් සඳන්ලළ සදන ෆබුසේ, දිරරි මෆකවලරණල  ඳක්ය ශූනය තත්ත්ලයට ඳත්වීම ලෆෂෆක්වීම 

ිළණිව ලන අලවන් අලවහථළල ස්  සමොසශොසත් එෂඹ ඇකව බලයි. සකසවේ සලතත්, ජනතළ ද් ලීමට කන් සදමින් 

ඳළක්ෂිකයළසේ අදශවහ අනුල ඳක්යට අලය ලන කළලීන රකවවංවහකරණ ලශළම සිදු සකොට නල මුුණුවලරි න් යුතු 

කඩින්  රකවවංවිධළන ක්රියළලයකයක් මගින් එක්වත් ජළකවක ඳක්යට රතළඳලත්ල යිග නෆගී වටීමට ශෆි  බල මම 

විහලළව කරමි.    

ලර් 1994 සදවෆ් බර් මව රනි්  වික්රමසිංශ මෆකවතුමළ ඳක්ය භළර ෆනීමත් වම ම  ඳක් නළයකත්ලසේ 

ආරළධනසයන් එක්වත් ජළකවක ඳක්සේ වළමළතයකත්ය බළ  ත් මළ එහි වභළඳකවලරයකු, නිසයෝජය නළයකලරයකු 

වශ නළයකත්ල මණ්ඩසේ වභළඳකවලරයකු ලසයන් ද ඳක්සේ ජයග්රළහී හ ශෆරවු්  ක්යක් ව 2014 ඌල ඳෂළත් 

මෆකවලරණයට නළයකත්ලය සදමින් ද අත්දෆකී්  ද එක්වත් ජළකවක ඳක්සේ අභිලෘේධිය සලනුසලන් සයොදළ කටයුතු 

කර කවසේ.  

මළසේ වමවහත සේඳළන  මන් ම  රසටම රජළතන්රලළදය වශ කළර්යක්මතළල රලර්ධනය ි ීමම වශළ කෆඳ 

වලි . ආණ්ඩුක්රම ලයලවහථළසේ 17 ලන වංසෝධනය ස න ඒම වශ සතොරතුරු දෆන  ෆනීස්  අයිකවය ජනතළලට 

බළ  ම ිළණිව මළසේ දළයකත්ලය සනොරශවි .  සමසව 1995 ලවසර් සිටම සමරටට ශිහඨ ව් ඳන්න නල 

රජළතන්්රලළ  රකවවංවහකරණ ශදුන්ලළ  මට උඳරිම ආකළරසයන් කෆඳ වුසණමි. 

ලර්තමළනසේ ඇකව වී කවසබන ලයළක තත්ත්ලය වකළ, සබොසශෝ ඳළර්ල මගින් මළ සලත සකරුුව ද් ලී් , 

මවිසින් මනළල වකළ බන ද අතර, ඳක්සේත් ශ්රී ංකළසේත් අභිලෘේධිය සලනුසලන් එක්වත් ජළකවක ඳක්යට 

නළයකත්ලය  ස්  අභිසයෝ ය භළර  ෆනීමට මළ ශට ශෆි  බල ලර්තමළන ඳක් නළයකත්ලය සලත සමන්ම ඳක්සේ 

සේහඨයන් සලත දෆනු්   මට මවිසින් කටයුතු කර කවසේ. 

එම තීරණය එක්වත් ජළකවක ඳක්ය වශ ශ්රී ංකළසේ අනළ තය වශ යුක්කව රුක සේමළමක ජනතළල සලනුසලන් 

මළ විසින්  න්නළ ද තීරණයක් ලන අතර අඳ මළතෘභූමිසේ අභිලෘේධිය සලනුසලන් මළස න් දටු විය යුතු සියු  

යතුක්  වශ ල කී්  සලනුසලන් අභීතල ශළ අනභිභලනීය සව කෆඳ ලන බල අලධළරණය කරමි.  

 

කරු ජයසූරිය 


