
කල ජලය     25 -  කට සටහනක    -  පරවැස ජනමාධ්ේේදයකේේ   
සටහන

සනනද ේේශපය 

ජවතය සඳහා සාමහකය වසන කල ජලේේ 25වන සැමරම සඳහා පැවැතවණ 
උේේෝාෝෂණේේ ේකළවරක මා සටේෙන සටේේ සරණාෙත කඳවර එපා යන 
පවරවක අතැතව ය  . බසටල ේෝාෝඩ නමන අප දනනා ේකාළයක ේපලට 
පෑේනන ලයා තබ එම පාඨය එතරම ේහාදන ේපේනනනට තබේේ ද නැත. 
එනමත ලංව එය කයවා ෝැල මැදවේේ පේෙලේයක මා අසළම සටේෙන ෝැණ 
වදනනට පටන ෙතේත ය   . “ සංහලේයාෝ මැරණහම තමය කවරත නැතේත, 
එක ේදමේළක මැරේනාත උේේෝාෝෂණ කරනවා  , එක ේදමේළක ඉසසේවාත 
සරේස සද වෑන කයා දානවා  . ඇය සංහලේයාෝ මරනේන නැත ද  ? ේම 
ඔකේකාම පභාකරන ේේර ෙනන  , හමදාේේ ේකාලේලාෝ ේහට අනේදාම උන 
ඔකේකාම නැත කරනවා  . එතේකාටත වේරලලා පලවන නම පකට කරනන. 
 ”

ඔහට අවශ් ව තබේන මා සමඟ ෙැටමක ඇත කර ෙැනමට ය  . බය නසාම 
මා මවන ේනාෝැණ සටේයම  . සමාජ ෝලය ඇතේත ජාතවාදයට නසා ය  .

නමත ේවනත සේහාෝදරයක පැමණ ඔහ සමඟ ේවනත වදයක කතාවක පටන 
ෙතේත ය  . සමහර වට මා වැට සට අමාරව දැක නසා වය හැක   . “ දැන 
ඔකේකාම ේකාට  , ලාල කානතත ේකාට  , ඇය ෝඩ මල ෙැන කතා කරනවේන 
මංෙල සමරවරත ේකාට ඇය ආේඩව වේේචනය කරනවේනවැඩ වරජකේයාත  
ේකාට හැම තැනම ේකාට ේනද  ?” ඔහ ඇසේේ ය.
“ඔේ ේම ේවේල ආේඩවට ෙහනේන ේකාට ේේර ෙනන  , උන එක ජාතයක 
ේකාට තමය   .. ”

වාදය ඇද යත ද එහ සට ඡායාරප මාධ්ේේද බේධක සමඟ පලසඳරක 
ේයදමට මා අේනක පැතතට ගේයම  . එවට සංවධායක සේහාෝදරයක පැමණ 
අන සයළ ේදනා ඉදරේයහ මට ේමේස කවා ය   . “ ෝය ගලලා ආේේ නෑ 
ේනද රසවමට  , ච ච මං නම හතේේ නෑ ඔය තරම ෝයගලේලක කයලා  , ෝස 
එේක යනනත ෝයය කේවාල ේන ද   ? ” බය නසාම මා මවන ේනාෝැන 
සටේයම  . එතැන ෝලය තබේන ඔවනට ය  .
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එවට දමරය ේපාළ අසළ තවල වලට පතකා ේෝදමන සට පැටරක සහ 
සවගරනාදන පැමණ ේමේස කේේ ය  . “ත වල කටටය අපට ෙහනනවේේ 
ආවා  , ේතාප එලටටඊ කාරේයාෝ කයළ පතකා ේෝදන එක නවතවනන කේවා, 
එතන නකන ෙහනන වේේ කටටයක ේසට ේවනවා.”
බයමස හැගමක ඇත වය  . ේම ෝව අප අතර කතා වන වට එහ සට 
ජනමාධ්ේේදන ේදේදේනක අප ගේයාත ේහාදය කයා  , පහන පතත කරම 
ඡායාරපයට නැගමටවත ේනාසට ගේයාෝ ය  . ේම ෝව සත්ේේල පයතමාට ක 
වට ේපාලසයට කයමදැය ඇසේවම  . පසව ේකේස ේහාෝ එතැනට ේපාලසේේ 
නලධාරහ තේදේනක පැමණයහ  .

ඒ සල නේමශය අප ේෝාේහාෝ ේදේනක අතර ඇත කේල මැර පහාරයකට 
හසේේේදාෝ ය යන අනයත හැගම ය  . බය එහ ේකාටසක   . 1983 ජල මාසේේද 
ේමරට ේදමළ ජනයා සමාජයක වශේයන ේකාතරම භතයකට පත වනනට 
ඇත ද  ? එේලස බය ෙනවන ලද ේදමළ සමාජය එම බේයන ඉවතට ෙැනමට 
අප ශ ලාංකක සමාජයක වශේයන සමත ව ඇත ද  ? පතකා ේෝදමන සට 
ආපස පැමණ සවා කේේ ේමවැන කතාවක   . “ පතකාවක ේෝදනන යනන 
ඕන නෑ  . ේදමළ මනේහකට ඉසපරතාේලකට යනන කයනන  , ේකාචචර 
අපහාස වදනන ේවනව ද ෝලනන 

කල ජලේේ වස පසවන අනසමරණය ේවනේවන ඔසටන පනානද ේෝාටම 
ලයන පවත පතට ලය ලපේයහ ේමම පශණය ේවනත වධයකට අසා තබණ. 
අසළවැස ෙනංකාරයක වසන තමා මරා දමන ඇතැය බයට පතව සට ේදමළ 
ජාතකයක එම අසළවැස ෙනංකාරයාම වසන ේේරා ේෙන ේපාලසයට ෝාර දන 
සැට වසතර කරමන එම ලපය ආරමභ ේවය  . එය අවසානේේ අසනේන අද 
යළ 83ක ඇත වවේහාත ේදමළ ජනයා ේේරා ෙැනමට ඉදරපතවන පේෙලයන 
ේකාටන ේලස හංවඩ ේනාෙැේසන ඇත ද කයා ය  .

කල ජලේේ  25 වන වසර සැමරමට සහජවන පදනම වසන සංවධානය කරන 
ෝවට පචාරය ව ජනතා වැඩ සටහන අවසානේේ ද පැදරටත ේනාකයා අකළා 
ෙැනේන ඉහලන ආ නේයාෝෙයක නසා යැය කයන කතාව ඇතතක දැය 
ේනාදනම  . එේස නම එය නපරක  .

කල ජලය සංහළ ජනයා අතර සටන සලතරයකේේ කයාවක ෝැවන එය 
ෝහතරය වසන සලතරය මත මදාහළ පචේඩතවයක ේලස දැකවම වැරද ෝව 
ේෝාේහාෝ වට අසනනට ලැේේ  . පසේධ පරවරථකයක සහ ේලඛකයක වන වන 



ොමණ වයනේොඩ සරස රපවාහන කතාෝහක ද ේම ෙැන ඇසේේ එේස නම 
ෝහතරය එවැන කයා වැලැකවමට ෙත පයවරක ඇත ද යන ය  . ඔහ ේපනවා 
දනේන නදහසන පස පස වතාවකම ේමවැන ේදමළ ජනයා සාමහක 
දේඩනයනට යටත ේකරණ පචේඩතවයන මදා හල ෝව ය  . අප යතතය 
පවත පත කළ කාලේේ පමණක වතකර ේදමළ ජනයාට එේරහව ේමවැන 
පචේඩතවයන යළ යළ ඇත ව ෝව ද ඊට එකත කළ යත ය  .

 83 කලජලය ෙැන ඊ ේමලයක එව නාලක ගණවරධන ේපනවා දනේන ේම 
වනාහ කල ජලේේ පමණක ේනාව  1958 ජාතවාද ේකාෝළාහලේේ  50 වන 
සංවතසරය ද ෝව ය  . ඒ වනාහ නදහස ලංකාේේ වාරගක ෛවරේේ පළම ගන 
සලව වය  . ඒ පළෝඳ  58 හදස නතය නමන මා හැග වාරතාවක ේපාතක ලයා 
පළකළ ටාස වටටචච නම ජනමාධ්ේේදයාට රට හැර යාමට සද වේේ ද ඒ 
වාරතාව නසා ෝව කයන ලැේේ  .

කල ජලය ෙැන එවැන ජනමාධ්මය වාරතාවක පළ ේනාව නමත අද සනේඩ 
ටයමස කරතෘ වන සංහ රතනතංෙ ලය ේපාලටකස ඇනඩ ේටරරසම 
ගනථේයහ දරෝ පරචේේදයක තේේ  . ඔහ එය අවසන කරනේන 83 
ේකාළාහලය වනාහ කළකරන ේසාලදාදවනේේ සහ තවාල ව සංහල 
අභමානේේ වපාකයක ේලස හදනවා ේදමන  .

එල  . පයේසන යන අනවරථ නාමේයන  83 වනාශය සහ ඉනපස යන නමන 
කෘතයක සමපාදනය කල එකල ජවතව වේවතක තරක කරනේන කල ජලය 
අහමභ පචනඩතවයක ේනාව ේදමළ ජනයා පලවා හැරමට දරන ලද සංවධත 
පහාරයක ෝව ය  . තසස ෝාලසරය පයතමන වසන ද ේම අරභයා අෙනා 
කෘතයක එළ දකවන ලද  .

ආපස යන අතර වාරේේ මමත බේධකත රසකත පේලනටේයක ෙැසමට 
මලපාේර ේතාේස කඩයට ේොඩ වම  . හැමදාම සනා ස පේලනටය ේෙනැත 
ේදන ේේටරවරයාේෙන  83 කල ජලේේ ද සටේේ ේකාේේදැය ඇසමට සත 
වය  . ේනාඇසම  . ඇයදැය ේනාදනම  .

සනනද ේේශපය 


	කලු ජූලිය 25 - කටු සටහනක් - පුරවැසි ජනමාධ්යවේදියකුගේ සටහන්

