
සනනද ෙදශපය

මලවත නාහම වාරණය කරම 

මලවත නාහම හමව ජනමාධ් මරධනය පළබඳව ජනමාධ් සංවධාන පහ නෙයාෝජනය 
කරමන මාධ්ෙේදන පරසක සාකචජා කෙල පස ගය සඳදා ය  . එම සාකචජාව පලබඳ පවත 
ආණඩෙේ දනමණ පවත පත පළ කෙල මලවත නාහම වාරණය කරමන  .

ජනමාධ්ෙේදනට එලලවන තරජන ගරජන නසා සදවය හැක වපත ගැන 
එහමයන වදාළ කරන ආණඩෙේ දනමණ සහමලනම වාෙේ කපා දමා තබණ. 
එම වාරතාව ලයා තබෙන ජනමාධ්ෙේදනට එලලවන පහරදම මලවත නාහම 
වක ෙලස සාධාරණ කරනෙන යැය ෙපන යන පරද ය  .

ෙමම වාරතාව පළ කළ අෙනක පවතපත ෙදකම සාධාරණ ෙලස එහමයන වදාළ කරණ 
වාරතා කර තබන  . රජය වසන පාලනය කරන ජනමාධ් සගණතවය අතන ආදරශමත ෙලස 
පවතවා ෙගන යන බවට මහනද චනතනය ෙපාෙරානදවක දනෙන ෙමෙළස නාහමවරන 
පවා වාරණය කරමට ද  ? එකක කව හැක ය  . අද ෙමෙලස ලයනපපලා ෙවනත ආණඩවක 
යටෙත ද ෙම ජනමාධ් දරාචාරය ම පවතවා ෙගන යනවා ඇත  .

ෙදමළ සගයාට ෙගයක ෙසවම 
උදය තමන සමග එකට රකයාව කරන දකෙන උපන ෙදමළ ජාතක තරණයකට ෙකාළඔ 
පදංචය පණස ෙගයක ෙසවමට පසගය සත ෙදක තන පරා මහනස ගතෙත ය.
ඔහෙේ මතරාෙේ පඩ පැකටටව අනව ෙගවය හැක ව මාසක කළය රපයල 7000ක තරම 
වය.
ෙම තරණයා ඉපදෙන ෙකාළඹට නදර ජාඇල ය  . ෙදවගැතවරයක ව ඔහෙේ පයා දැන 
ෙේවය කරනෙන ෙදනයාෙේ බැවන පදංචය ද එහ ය  .

ෙගවය හැක කළය අනව නවාස  30 පමණ ෙසායා ගැනමට උයද ඇතළ පරස සමත වහ. 
නමත ඒ එකද නවාස හමයකවත අෙප ෙදමළ ජාතක මතරාට නවසක කළයට දමට 
කැමැත වෙේ නැත  . ඉන සමහරක ෙකලනම තමන ෙදමළ ජනයාට ෙගවල කළයට 
ෙනාෙදන බව ක අතර ෙබාෙහාෝ ෙදෙනක ෙදමළ අයට ෙගවල දලා අපට ෙපාලසෙයන 
කරදර ෙවනවාට වඩා ෙහාදය ෙේ ෙනාදම තයා ගනන එක ඉන ෙබාෙහාෝ ෙදෙනක කහ  .

අනතෙම ද අෙප මතරාට සද වෙේ රපයල  12,000 ක මාසක කළයට නවසක පදංචයට 
යෑමට ය  . ඒ  31 වන නවාසය ය  .

අෙප කාරයාලෙේ අය ෙම නවාස ෙසවලල නසා ෙදමළ මනේස මහණ ෙදන අමාරකම 
ආෙයත පාරක අතදැකෙමනම ෙතරම ගතතා  . ෙම සදෙවනෙනත  83 වෙේ සාමහක 
දණඩණයක ෙනාෙවය ද  ? උදය අනතමට අහප පශනය ෙකාළඹ ජවතවන සෑම ෙදමළ 
පරවැසෙයකම ෙම දවේවල අසා ගනනවා ඇත  .

ෙම දනවල ෙදමළ ේතන පාරට බහනෙන බැරම තතතවයක යටෙත වතර ය  . බැේෙසාත 
අනවාරෙයනම පශනවලට මහණ ෙදනන ෙවනවා  . මගමෙේ ෙදමළ ජාතකයන  25 ෙදෙනක 



පමණ කසම ෙේතවක නැතව රඳවම බාරයට දැමම බව කේෙව ටයටේ අයයා  . ෙම අප 
අේරද ගාණක දනන ෙකාලෙලා  , උන ඔකෙකාම අරන ගයා  , ඔහ කේවා  . පවතපත වාරතා 
කළ වදයට දහේ ගණනාවක කසම ෙේතවක නැතව ෙදමළ පරේ හෙදක ෙදමළ වම නසා 
ෙම දවේවල හර ෙගදර  .

හරයට ලංකාව නදහස ලබප දවසට ෙකාළඔ අවට ජවතවන කඳරට ෙදමළ තරණ  
තරණයනට නදහස අහම ව දන ගණනාවක රදවම බාරෙේ ඉනන ෙවනව වෙේ  ?

ශ ලංකාව ෙදමළ මනේසනටත අයතය කයනෙන ඇතත ද  ?

 2009-2019 ගරලලා යදධය 

ආණඩෙේ යදධ නායක හමදාපතට අනව    2009 - 2019 ශ ලංකාෙේ යදධෙේ අලත 
අදයරක  . එනම දහසක ගරලලා භටයන වසන පවතවා ෙගන යන ඇත පේවන ඊළාම 
යදධය ය  . ඒ අනව වසරක තළ ද හතර වන ඊළාම යදධය එලටටඊ ය පරාජයට අත 
වෙමන ෙකළවර ෙවය  . ෙමම පකාශෙයන ෙපනනම කරනෙන යදධය පළබදව නව 
මානයක  . එෙමනම ෙදශපාලන වශෙයන රණකාම ෙදමළ ජාතකවාදෙේ පැවැතම තවදරටත 
ඉතරවන බව පළ ගැනමක  .

අද අපට ෙපෙනනනට ඇත පරද සතරා අවතකෙේර කරමත තමන අධ තකෙේර කර 
ගැනමත යදධයක ේවභාවය නසා ෙම ගණන හලව මට වඩා වැඩ වමට ඇත ඉඩ අප 
සලකා බැලය යත ය  . ෙලාව පරා රණකාම ෙදමළ ජාතකවාදයට ඇත සහෙයාෝගය පසගය 
දනවල පැවැත ෙපානග තමල උතසව මගන ෙපන ගෙේ ය  . එම සහාය එෙලසම පවතන 
ඇත බව පසගය දන ගනනාව තළ යදධෙේ වතමන තතතවය ගැන ලය වශෙලෂකයන 
ගණනාවක ම ෙපනවා ද තබන  .

ඒ යදධයට මහණ දමටත ෙමවැන ම යදධ ආණඩවක පවතවා ෙගන යෑමට සදවන ඇත ද 
කයා තවම පකාශයට පත කර නැත  . එනම අන සෑම ෙදයකම යදධය ෙවනෙවන දවතයක 
බවට පත කරන ආණඩවක  . යද හමදාපතවරයාෙේ ෙම අනාවැකය අනව වව අඩම 
වශෙයන උතර පළාෙතහ සහ නැෙගනහර පෙදශ ගණනාවකවත යදධ පාලනයක පවතවා 
ෙගන යෑමට සද වනවා ඇත  .

අද මඩකළපෙවහ සදවන පරදය  . ආණඩවට අනව එහ ඇතෙත ගරලලා භටයන 150ක 
පමණ ය  . නමත අද මඩකළපෙවහ ආරකෂ වධවධාන අන කවර කෙලකටත වඩා වැඩ බව 
එහ වැසෙයාෝ කයත  .

ආණඩව වශවාසෙයන යතව කයනෙන තමන ෙකෙේ ෙහාෝ පභාකරන මරා දමා යදධය 
ෙකළවර කරන බව ය  . පභාකරන නැත රණකාම ෙදමළ ජාතක අරගලය ගනනා අලත 
මහණවර කමකවන ඇත ද  ? එමගන ෙදමළ ජාතක අරගලය වඩා පළල වන ඇත ද? 
පභාකරන වෙරාෝධ එනමත රණකාම ෙදමළ ජාතකවාදය පළ ගනනා වවධ ෙකාටේ ඊට 
එකත වන ඇත ද  ? ෙකාළඔ අද ඇත ආරකෂක වධවධාන ඉවත කල වට ඉතරවන දහසක 
ගරලලා සටන කරවනෙගන පරසක එහ ෙනාඑන ඇත ද  ?

යදධය යදධෙයන ම අවසන කළ හැක යැය කේෙේ කේද  ?




