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ෙෙමළ ඊළාම වමකත ෙොාට සංවධානය මලටරමය ෙෙස බෙ ෙැමෙමන 
පසව රාජ් හමොවනෙේ පධානන ආසනනතම ඉහළ පෙවයට උසස 
ෙොරණ.එෙහත ආණඩ කම ව්වසථාෙවනම ෙසනාධනායොයා වන 
ජනාධපතවරයා රජ ෙොෙනක ෙෙස රාජ් මාධ් මගන අභෙේො ොරන 
ෙැබෙේ ඊටතොලන  . ෙැන ජනාධපත මහනෙ රාජපකෂ රාජාභෙේොෙයන 
පසව මහා මහනෙ ෙපළපෙත තවත මහ රජ ෙොෙනක.

සංහෙ හා මසලම නායොයන (උපන ො සට බහතරයක මසලම 
නායොයන ොරනෙන මහ ජාතය හා එොට සට ගනමන තම බඩ වඩා 
ගැනම පමණ  .) ජනමාධ් ෙයාො ගනමන සමාජය පරා වැපරෙේ පතය 
උපරම ෙෙස භකත වදය යත බව කයැෙවන මතයක  . පරාජය ොෙේ 
තසතවාෙය මස ෙෙමළ ජාතය ෙනාෙේ යැය ෙ වනන ෙොාටයා 
වැඩෙයනම හාන ොෙේ ෙෙමළ ජනතාවට යැය ෙ ොෑෙමාර ගසනනන 
පවා පතයම භකත වනෙහ  . එෙහත ෙොාළඹ ජවතවන ෙෙමළ ජනතාවෙේ 
මානසොතවය ෙතරම ගැනමට කසෙවක උතසාහ ෙනාගතහ  . අතතෙේ 
සංහෙ රාජවංශෙේ කරළ ෙැරෙේ 
අසනපෙයන ෙේෙනා වදන නාගයනට පවා ෙවෙොම ොළ රජවරන බව 
මහා වංශෙේ සෙහන ෙේ  . එෙහත එෙහේ රාජ වංශයට ඇතළවමට ෙවර 
ෙරන රාජපකෂයන පාරලෙමනතෙේ සැසවාරය වවෘත ොරමන ෙොාළඹ 
දක වදන ෙෙමළන ගැන වචනයක ෙහාෝ ෙනාෙෙඩය  . ඔහනෙේ 
ආතමාභමානය රො ෙෙමන ජවත සරකමන පතය භකත වදය යත බව 
තම අනෙතවාසොයනට ෙනාකෙේය.

ෙශො කහපයක තසෙස ශ ෙංොා රාජ්ෙේ අභමානය බදමන රාජ්ෙේ බෙ 
සැොසමට ෙෞෞතොව අභෙයාෝගයක ොළ වමකත ෙොාට සංවධානය 
මරෙනය ොළ පස ජනාධපත මහනෙ රාජපකෂ ඇතළ රාජපකෂ ෙරජමෙේ 



ෙසස සගයනට නරාමස සතටක ඇතවම ෙතරම ගත හැක ොරණක  . ඒ 
අරථෙයන ඒ සතට භකත වදම ෙ සාමාන් ෙෙයක  . එෙහත මහා මහනෙ 
මහ රජතමා ෙම කසවකන ෙනාසෑෙහනෙනක  . රාජ්ය  , තසතවාෙෙයන 
ගෙවා ගැනෙම සතට වථ ොරා ෙගන ෙගාස ලමපන සමාජ තරව හා 
එො ෙපෙට සටමන ඔහ ෙැබ සතට ෙොාපමනෙැය ෙොෝොයාටම ෙතරම 
ගත හැක 
වණ.රාජපකෂ ෙරජමය තම හෘෙය සාකෂය පොාශ කරම ෙමපමණොට 
සමා ෙනාොෙේය  . ඊට තව තවත මහණවර තෙේ  . ඒ ෙමෙසය  ,

(අ  ) පෞාොරන අලො ගත වට ජාඩ ෙමන බව පසගය මාසෙේ ද 
අගාමාත් රතනසර වකමනායො මහත උජාරෙවන පොාශ කරම.

(ආ  ) පෞාොරනෙේ මළ සරර සමග රාජ්ෙේ හමොවන 
බාෙබෝ  (Barbecue) රංගනයො ෙයදම හා උසස හමො නෙධාරන එය 
අනමත ොරමන බො සටම  .

ෙම නරකෂණයන සමගම නැවතත පරමාෙරශයන ෙගන ඒමට සදවනෙන 
අතතෙයන  . එළාර නම ෙෙමළ ආකමණොයා අනරාධපරය අග නගරය 
ොරගත රෙජක  . ඒ ආකමණොයාෙගන රට ෙේරා ගැනමට සටනට ගය 
මහා දටගැමණ ඔහව ඝාතනය ොෙේ ය  . එෙහත ඒ මළ සරර දටගැමණ 
රජෙේ ෙසනාවන වසන බාෙබක ොළ බවට සාකෂ නැත  . ඝාතනය ොළ 
පස මත පැන බ වථ පරා දෙේශ සහගතව වෙනාෝෙ ව බවට ෙ සාකෂ 
නැත  . එෙහත එළාර රජෙේ සරර භමොනය ොළ සථානෙේ සෑයක බැෙ 
යන එනනන ඊට ෙගෞරව ොළ යත යැය නතයක පැන ව බවට නම 
සාකෂ ඇත  . එෙහත මහා මහනෙ මහ රජතමා මහා දටගැමණ ගය 
මෙගහ ෙනාගෙේ ය  . සංහළ රාජ වංශයට අභමානවත ශේඨාචාරයක 
තබනා නම එහ අතර බතරවත ඉදරයට ෙගන යෑමට මහා 
මහනෙයාෙණාෝ අොමැත වහ.

ොංකො සමාජය රාජ වංශය එතහාසොව පරාජය ොර පජාතනතය 



යගයොට පැමණෙේ අත මහත ව ොැප කරම ොරමන  . වැඩවසම 
යගයොට වඩා පජාතනතය යගය සාෙේකෂව දයණ සමාජ කමයක. 
එෙහත රාජපකෂ ෙරජමය අධ්ාතමොව තවමත සථාන ගත වනෙන 
වැවසම යගය තළ ය  . තම ශරර ෞාෂාෙවන ෙ හෘෙ සාකෂෙේ 
පොාශනයනෙගන ෙ ෙහළෙරේ ෙවනෙන වැවසම යගෙේ අශේඨ හා 
ෙනාදයණ ශේඨාචාරයට රාජපකෂ ෙරජමය තවමත ොැමත බවය  . රෙේ 
මහ ජනතාවෙේ ඡනෙෙයන පතව ජනාධපත යැය පවසනවාට වඩා මහ 
රජ යැය පැවැසමට ෙරජමෙේ පරපේටන ොැමත 
වනෙනත මහා මහනෙ එය ඉවසා සටනෙනත ෙම වැවසම 
මානසොතවෙේ පථපෙයක ෙෙසන  . ඒ අරථෙයන රාජපකෂ ෙරජමෙේ 
ෙොාෝටයක ව පෙරාෝහතයන මහා මහනෙ රාජාභෙේො කරමට ගත තරණය 
පැසසය යතය  .

එය ෙතරම ගත නසාෙොෝ සයළ ජන මාධ්ය ෙම දනවෙ "අපටත රෙජක 
ඇතෙත  " යැය හඩ නගමන පවසත.
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