
  ොොොරවට නදොගනනවන ඇහැරවම

ෙෙමල වම නසා සදවණ ෙෝාෝ සදව ඇත අසාධරණකම කවෙේෙැය යන 
පෝරශනය නැවත නැවතත මතවනනක  .  

සනනතමබ කසාෙ බැඳ සටෙේ පයසල වය  . ෙම පයසල කය කතාවය. 
අප වතර ෙබාන ලෙේ නානන සංෝල මනසස එනවා  . අප කවවෝම අප 
ඔය ලෙඳන නානෙන නෑ ඔය වතර ෙබාන ලඳය කයල ඒ අය කයනවා 
උඹලා ෙෙමල අප නාන වතර බවවෝම මක ෙවනවෙ කයල  ? පයසල 
සංෝල නමත කසාඳ බැනෙේ ෙෙමල මනසසෙයක  . ඒ නසා ඈෙ ෙැන 
ෙෙමල ය  . ඇයටත ගමටත ෙෙෙගාලලනටම ඈ ෙෙමල ය.

මතතයයා මරලෙරන යන ලංකාෙව කේතය ෙලාව පතල කළ ක ෝරකට 
කෝරඩකයා ය  . මරලෙරන පසෙස පසෙස ගානට වැඩවනා ෙම ලගද මාධ් 
ෙවදන එකතෙවල පර ෙෙමලා කයල බැනන  . ෙම සේදය අපට කෙවෙ 
මාධ්ෙවදෙයක  . ඒ ෙැනට අවරද ෙෙක තනකට ඉෝත ය  . ෙවන ෙමානව 
කයලා බැනනත එෙෝම බැනප එක නම ෝර නැෝැ  . මම කෙවම  . ඔහ 
පළගතෙත නැත  . ගාණට වැඩව නසා එය කළ යත ව බව ඔහ ඇෙහෙව 
ය.

ෙම ෙෙකම යේෙෙයන පරබාහර කරණය  . ෙෙකම ෙකෙේ සදව ෙෑ ය. 
එකක ෙබාෙෝාෝ ෙෙන ෙනාෙනනා සනන තමබලා ගැන ය  . අෙනක ෝැම 
ෙෙෙනක ම ෙනනා මතතයයා ගැන ය.

ෙැන කයනනට යනෙන යාපනෙේ කතාවක   . 70 ෙශකෙේ යාපනය 
ෙපාලසය ඉදරෙයන බයසකලයක පැෙ යාම යාපනෙේ තරණ තරණයනට 
අකැප වය  . ෙමය අප සමග පැවසෙව යාපනෙේ එවකට රාජකාරෙේ 
නයකතව සට ෝමො භටෙයක  . ඔවන බයසකලෙයන බැස එය 
තලලකරෙගන යා යත වය.

ෙම කරණ ෙකෙේ සදව සේධවලට වඩා ෙැඩ ෙලස ෝා තරණාතමක 
ෙලස ෙෙමළ තරණයන තළ බලපැවැතවෙේ නම එහ අරමයක නැත  . ඒ 
එවැනනක තමනෙේ පළාෙතම සද වම ෙේත ෙකාට ෙගන ය  . තමනෙේ 
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නවස තළ පට එකක අතන පාචචල වම පට ද එෙස වමට වඩා රෙෙන 
සල ය  . එයත යේධයට පරබාහරය.

තවකකව එසවමට ෙමවාත ෙේත ෙැය ෙකෙනකට අසනනට පලවන. 
ඔවන ෙතරම ෙනාගනනා කාරණය නම ෙම ෝැම තැනකම සදවෙේ 
ෙෙවැන පනතෙේ පරවැසෙයක ෙලස සළකා බැෝැර කරම බව ය. 
පරෙයක ෙලස සළකා ඉවත කරම බව ය  . තමනෙේ රටක පළබඳ 
අභපෝරායයන ෙගාඩ නැෙගනෙන පරයන ෙලස බැෝැර කරම තළ ය.

ෙම රජය ෝරයට කරනවා යය ෙබාෙෝාෝ ෙෙනා වශවාස කරන එකම 
කාරණය වන යේධය ෙමෙෝයවන අෙේ ෙසනපත සරත ෙොානෙසකා 
මෝතා ෙ සලජාතන සටය යතෙත ෙකාතැන ෙැය කෙව ය  . ෙම රජයට 
චනතනය ෝා ෙේශනය සපයන චමපක රණවක මෝතා ෙ ඒ ගැන 
වැඩමනත කෙව ය.

යේධයට පස කතා කයලා වැඩක නැත  . ඒවා පෝසෙවන යේධයට බැර 
ෙකාට අපට පළා ගය ෝැක බැවන.

ෙම පෝරශනය ගැන කතා කරන ෙබාෙෝාෝ ෙෙනා පෝරමතකරණය ගැන 
ජනපෙකරණය ගැන ෙමනම රාජ් ෙසවාව සංෝලකරණය ගැන ෙ කතා 
කරත  . ඒ නසාම අප ඒවා ගැන කතා ෙනාකෙළම  . ඒ ආකාරෙයනම 
වාේගක හංසනය එනම පනසල කයනනට ෙනාෝැක ව නසා ෙෝාෝ 
බාලදය කයනනට ෙනාෝැක ව නසා මයයනනට සදව අහංසක ෙමළයන 
ගැන කතා ෙ ඊට ඇතළත ෙනාවන  . ෙකාතරම දග ලයසත සකස කළ ෙ 
පෝරශනයක ඇතැය ෙනාපළගනනා අයට පළගැනවමට බැර ය.

නොෙගන සටන අය නැගටවනනට පලවන වනාට ෙබාරවට නො සටන 
අය නැගටවනනට බැර ය.

අවසානෙේ අව ෙරනනට වෙේ ෙ ඒ නසා යැය ෙෙමළ තරණයන 
කයනෙන නම අපට එය පෝරතකෙේප කළ ෝැක ෙ?
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