2015 න ොවැම්බර් 22 වැනිදො යොපනේ ඔස්මොනියො විදයොලයේනී   ්සත් ජ තොන්ේනස ්ිවිනො නී
්සත් ජ ත පද නිත්ය නිනය ිතත් ත්ො ොපිනනි ්මේත්ො පවර් පැවැ ජූ  ථාොව

ව සතථම්. මො ගැ

ථළ ථොරුණිථ හැඳිේවීම ගැ ගුරුකුලයේරොතො ඇමින තුමොට ස්තුිනයි. නමම
විශිෂ්ට විදයොලයේයට පැණීමට මට ආරොන ය කිරීම ගැ
විදුහල්පින අෂ්නරොෆ්ට ස්තුිනයි. අද
අප ්මග නමහි පැණීම ගැ මහ ඇමින විසනේෂ්වරේ මහත්ොට ජ ස්තුින කිරීමට ථැමිනයි.
නමහි පැණණ සිටි ඔබ සියලු නද ොටම ස්තුිනයි.
නමම ඔස්මොනියො විදයොලයේයට පැණීමට ලයේැම ම නගවරවයසත නමේම ්තුටට ථරුණකි. නමය
අවුරුදු ගණ ොවසත ිනස්නස් යොපනේ මුස්ලිම් ප්රතොන
හදවත් බුවූ  තිනහොසිථ ආයත් යකි.
තලයේ ගැලීනමේ වි ොශ වු නිනවස්වලයේ සිටි පවුල් වලයේට න්වණ ්ැපයීනමේ ඔස්මොනියො විදයොලයේය
නමම ්ිනනී ජ ්ම වගකීම ඉටු ථර ිනනබ බව මට දැ ගේ ට ලයේැම  ිනනේ. නමහි පිින
ථොමරවලයේ වැඩිපුර ම ථොේත්ොවේ හො ළමයිේ ඇතුළු සියයථට වැඩි පිරි්ථට රැථවරණය ලයේබො
   ඇත්. ්යිේ ්මහර පවුල් අද ජ නමහි සිටි අත්ර අනේ සි ජ්ත්ේ ඔබ ්මග බව ප්රථොශ
කිරීමට ථැමිනයි.
නමම පවුල්වලයේට ඔබ දසතවො ඇින ් ජථොරය අප ්ැම නථන සත තුළම ඇින ්හත ළැදියොව
පිළිබිඹු ථරයි. නමම පවුල්වලයේට න්වණ ්ැපයීනමේ ප්රතොව තුළ ඔනේ වගකීම ඉටු ථර ඇින
අත්ර ්සත් ජ ප්රතොවථට බොනථ තයගත් හැකි ආථොරයද ඒ මගිේ නපේවො    ිනනේ.
ඔස්මොනියො විදයොලයේය නථොත්රම් ඉදිරියට නගොස් ිනනේද යේ  ජ ්ය නපේවො නදයි. අද අප
නමහි පැණණ ඇ ජන ජ අ ොගත්ය ්ැමරීමට මු ජ අපට අන්ත්ය අමත්ථ ථළ න ොහැථ.
විනේෂනයේම මීට අවුරුදු 25ථට නපර යොපනේ මුස්ලිම් ප්රතොව රැස් නථොට ඔවුේට ත්ම
නිවෝ අත්හැර ය නලයේ් අණ නදනු ලයේැබුන නම් භුණනී  යි. “ත වොර්ගිථ පලයේවො හැරීම“ ය
නයදුම භොවිත්යට ඒමට නපර යොපනේ මුස්ලිම් ත ත්ොව ්ය අ ජදැථ ිනනේ. ඊට පසු නගවුණු
අවුරුදු ඉත්ො අුවරු ථොලයේයසත විය. වි ොශ ූ නී නමවැනි නගොඩ ැගිලි පමණසත න ොන .
ත ත්ොවටද ්ම වි ොශයට මුහුණ   මට සිදු විය. නබනහ පීඩො විඳිමට සිදුූ  අත්ර අද පවො ්හි
බලයේපෑම දසත ට ලයේැනේ. ඔස්මොනියො වැනි පෝැල්වලයේට යෑමට පහසුථම් න ොිනම ම නි්ො ත්රුණ
පරම්පරොවථටම ලයේබො ගත් හැකි ූ නී සීණත් අනයොප පහසුථම් පමණි. මුළු මහ ජ ශ්රී
ලයේිථොව ජ, උතුරු පළොත් ජ, යොපනේ අනිකු ජ නපනදස් නමේ නමම ප්රතොව ජ ත්වම ජ යළි
නගොඩ ගණේ හො ප්රථෘින ත් ජවයට ප ජ නවණේ ිනනබ බව මම දනිණ.
මො අද ඔබ ්මග ්සත වේනේ ත ොධිපින ඔබොමො නවනුනවනි. ඔනේ රනේ සිදු නවණේ පවින
  ර්ඝ යළි නගොඩ ැගීනම් ක්රියොවලියට නමේම සියලුම ත ත්ොවේ අත්ර ප්රින්ිනො යසත
නගොඩ ැගීනම්   ර්ඝ ගමනේ   ජ ඔබට ආනොර කිරීමට ත ොධිපින ඔබොමො නමේම ඇනමරිථොනු
ත ත්ොවද ථැපවී සිටී. නමම ථටයු ජන ජ   ඔස්මොනියො වැනි පෝැල්වලයේට ආනොර කිරීමට වඩො
නහොඳ නව  ජ ක්රමයසත ැත්. ඔබ නමම දරුවේට ලයේබො නද අනයොප ය නි්ො ඔවුේට වැඩි
වැඩිනයේ අවස්ාො උදොනව අත්රම   ේිනම ජ අ ොගත්යථට හිණථම් කීමටද හැකි වනු ඇත්.

නම් ආථොරයට ගැටුනමේ ්ොමය ථරො ගම ට ්හොය වීමට නමම ප්රබලයේ පෝැල්වලයේට හැකි වනු
ඇත්. ශ්රී ලයේිථොන සියලුම ත්රුණයේට අනයොප පහසුථම් ලයේැනබ බව ්හිනථ කිරීමටද නම්
මගිේ හැකි න . නම් මගිේ වැඩිපුර ්මො අවස්ාොවේ ්හිනථ නථනර වො පමණසත න ොව
සිදු ූ නී කුමසතද යේ නහොඳිේ අවනබ න ථරගැනිමටද ්ෑම නථන කුටම හැකි වනු ඇත්.
අ ොගත්නී වවරය හො නබ  ම්වලයේට ත්ැ සත ැින බවද ඔවුේ අවනබ න ථර ගනු ඇත්.
නමම ඉලයේසතථ ථරො ය ගමනේ   ්සත් ජ ත පදය ඔබ ්මග සිටි බව මම ප්රථොශ ථරණ.
2008 වර්ෂනී සිට උතුරු හො ැනග හිර පළො ජවලයේ ගැටුම්වලයේ බලයේපෑමට ලයේසතූ  පෝැල්වලයේට
්සත් ජ ත පද රතය ආනොර ථර ිනනේ. නමම පෝැල්වලයේ අවුරුද්ද පුරො අනයොප ය ලයේබො   මට ජ
වැඩිපුර ශිෂයයේ ඇතුලයේ ජ ථර ගැීමමට ජ හැකි ව නස් අලු ජ නගොඩ ැගිලි ඉදි කිරීමට ජ
යටිත්ලයේ පහසුථම් වැඩි දියුණු කිරීමට ජ අපි ආනොර ථර ඇ ජනත්මු.
අද අප නමම විදයොලයේයට අලු ජ අිගයසත ්සත ථරමු. ්සත් ජ ත පදනයේ ලයේැබුණු නඩොලයේර්
450,000සත වු අරමුදල් නයොදො ගනිණේ අලු ජ විදයොගොරයසත ඉදිකිරීමට ජ, හොනි ූ  නථොටස්
ප්රින්ිස්ථරණය කිරීමට ජ, පිරිණ හො ගැහැනු දරුවේ ්ඳහො වැසිකිළි පද්නිනයසත ඉදිකිරීමට ජ,
වැසිතලයේය ්සත කිරීනම් ටැිකියසත ඉදි කිරීමට ජ ඔස්මොනියො විදයොලයේය ්ම ජ වී ිනනේ. නමම
්ිවර්න ථටයුතු නි්ො ශිෂය ශිෂයොවේ සිය ගණ ථට වැඩි දියුණු ථළ අනයොප යසත ලයේබො
  මට හැකි වනු ඇත්.
්ම ශිෂයයේනගේ නථොට්සත ් ම් වඩො උ ේදුව ශිෂයයේ අද නමහි සිටි බව මම දනිණ.
ඔබට ආනොර කිරීමට ලයේැම ම ගැ
්සත් ජ ත පදය අිනශනයේම ්තුටු ව බව ඔවුේට
දැේවීමට ථැමැ ජනත්ම්. (අ ජනපොළ්ේ) ඔනේ රනේ අ ොගත්ය වේනේ ඔබයි. වගකිය රතයසත,
්ක්රීය සිවිල් ්මොතයසත ඇින හො පවින ප්රතොත්ේත්රවො   රටොවසත ්හිත් ්මෘද්ධිම ජ රටසත
බවට ශ්රී ලයේිථොව ප ජ කිරීමට ඔබ දොයථව බව අපි දනිමු. නම් ්ඳහො ඔබ ද ඔනේ නගදර
වැඩ ථළ යුතුයි. (සි ො) ඒ නි්ො මම නම් න දිථොනවේ බැසීමට නපර ඔබ නහොඳිේ වැඩ ථර
බවට මට නපොනරොේදු නවේ . නබොනහොම නහොඳයි ( අ ජනපොළ්ේ) ඔබ සියලු නද ොටම
නබනහවිේම ස්තුිනයි. ඔබ ්මග ්සතවීමට ලයේැම ම මට නගවරවයසත නමේම ්ැබැවිේම ්තුටට
නේතුවසතද න . ේඩ්රී

