
ආයෝෝෝ ෝවන…. දයෝන….

ජනෝධපත මහනද රෝජපකෂයනෝේ දෑත ශකතමත කරමට යැය 
පවසමන රෝජපකෂ ෝරජමය තළට ඇතළ ව රෝේ සෝරය හෝ ධන 
සමපත සරෝකන තකකඩ පරස එනන එනනම වැඩෝවමන තෝේ. 
එෝහත අතරන පතර ෝහෝෝ ෝරජමෝේ ආරකෂෝව ෝවනෝවන 
කටයත කළ අෝයක ෝදනෝනක එළයට වසෝවමන සටත  . ආචෝරය 
දයෝන ජයතලක ද එවැනෝනක  . එෝහත මතවෝදමය වශෝයන 
ෝවනස මගක ගයත ආචෝරය දයෝන ජයතලකයනට තකකඩෝයක 
යැය කමට මෝේ හෘදය සෝකෂය මට ඉඩ ෝනෝෝේ.

ෝම රෝේ සංහල බේධමතහ සටත  . ෝදමළ බේධමතහ සටත. 
ෝවනත ජෝතනට අයත බේධමතහ සටත  . නමත ශ ලෝංකක 
බේධමතහ සටනෝන අෝත ඇගළ ගණනටත අඩෝවන  . ජෝතය 
ඉකමවෝ ශ ලෝංකක දැකමකන අදහස පල කළ ආචෝරය දයෝන 
ජයතලක ඒ අෝත ඇගළ ගණනටත අඩ බේධමතන අතරන අෝයක 
යැය සතටන පැවසය හැකය.

සංහල ෝෝෞේධ සෝවෝෝතතමවෝද රෝජ්ෝයන ෝදමළ ජෝතයට 
එතහෝසක ෝනෝසැලකලලක සදව ඇත ෝව දයෝන පළගතෝතය  . ඒ 
නසෝ ෝදමළ ජනතෝවට සෝධෝරණ දකගැනවලලක ඇත ෝව ද ඔහ 
පළ ගතෝතය  . එෝහත දයෝනෝේ වෝේෂතවය වෝේ ෝම කසවක 
ෝනෝෝේ  . ෝදමළ ජනතෝවෝේ සෝධෝරණ දක ගැනවලවලට වසදමක 
ලෝෝ දමට නම සංහල සෝවෝෝතතමවෝද රෝජ්ය පතසංසකරණය කළ 
යත ෝව ඔහෝේ වේවෝසය වය  . එෝහත එදෝ ෝමදෝ තර සැමදෝම 
ෝදමළ වෝරගක ගැටළව සමෝනධෝයන දයෝන ජයතලකයනට 
තබෝේ සංවරධනෝතමක පෝේශයක  . ඔහ ඒ ෝවනෝවන ෝනෝබයව 
අදහස පළ කෝේය  . ගැටළවට තමන වේවෝස කරනනෝ ව වසදම 
ෝවනෝවන ෝනෝබයව ෝපන සටෝේය  . ඔහ ගැටළෝේ 
පෝරශවකරවක ෝනෝව වසදෝම පෝරශවකරවකවමට හැක සෑමවටම 
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උතසෝහ කෝේය  . ෝදමළ දකගැනවල සංහල පෝලකයනෝේ අත 
පලෝලන ෝේෝරන යමකන සංසදවය යත යැය වේවෝස කරන 
සමෝජයක දයෝන ජයතලකයන ද වෝරක ෝෝෝෝහෝයක වය.

එෝහත ආචෝරය දයෝන ජයතලක එල.ට.ට.ඊ  . සංවධෝනය දටෝේ 
ෆැසසේ සංවධෝනයක ෝලසය  . සංහල සමෝජෝේ සතරෝ ජනතෝ 
වමකත ෝපරමණ වනවට ෝදමළ සමෝජෝේ සතරෝ ෝදමළ ඊළෝම 
වමකත ෝකෝට සංවධෝනය යැය ඔහ වේවෝස කෝේය  . ෝම නසෝ 
දයෝන එල.ට.ට.ඊ සංවධෝනය සමෝනධෝයන සෑමවටම සටෝේ 
ඝෘණෝතමක සථෝවරයකය  . ඔහ සෑමවටම වේවෝස කෝේ ෝකෝට 
සංවධෝනෝේ වනෝශයය  . සෑම වටම ඒ සදහෝ ඔහ කටයත 
කෝේය.සංහල ෝෝෞේධ සෝවෝෝතතමවෝද රෝජපකෂ ෝරජමෝේ 
ආරකෂෝව ෝවනෝවන ෝපන සටමට ආචෝරය දයෝන ෝකෝනෝේස 
වරහතව ඉදරයට ආෝේ ද ඒ අරමෝණන යැය ෝම ලයමකරෝේ 
වේවෝසයය.

දයෝනට ෝකෝට සංවධෝනය සමග පමණක ෝනෝව රනල වකමසංහ 
හෝ චනදකෝ ෝේඩෝරනෝයක සමග ද තබෝේ ගෝම් ගැටමක. 
දයෝන ඒ ෝදෝදනෝම පළෝකේ කෝේය  . එෝහත රණසංහ ෝේමදෝස 
හෝ මහනද රෝජපකෂ යන නෝයකයන හෝ දයෝන ලග සමෝගමයක 
පැවැතවය  . ඒ තළ වෝේ සංසකෘතක පේනයකැය ෝම ලයමකර 
සතය  . එෝහත ඒ ගැටම නසෝ පඩනයටපත වෝේ සමසත ශ 
ලෝංකක ජෝතයය   . 2003 සටන වරෝමය සමෝනධෝයන දයෝනට 
තබෝේ තෝකෂණක ගැටල කහපයක  . එෝහත දයෝන සටන 
වරෝමය සමෝනධෝයන දැරෝේ මනෝදෝෝතසෝහ පතපතතයක  . ඊට 
ෝේතව වෝේ එය රනල වකමසංහෝේ සටන වරෝමයක ව 
නසෝෝවන  . ලංකෝෝේ ෝෝෝෝහෝෝ බේධමතනට ආෝේනක ෝම 
දරවලතෝව දයෝන තළ ද වය  . ඒ නසෝ සටන වරෝමය 
සමෝනධෝයන දයෝනෝගන ලෝෝගත හැකව තබ මහග දෝයකතවයක 
රටට අහම වණ  . ලකෂමන කදරගෝමර සමෝනධෝයන ද ෝම 
ලයමකරට ඇතෝත එවැන අදහසක  . ෝම බේධමතනෝේ ෝසවය 
ලෝෝගැනමට නෝයකයනට ද අවශ් ෝනෝවම අවසනෝවක.



එකසත ජෝතනෝේ සංවධෝනෝේ ශ ලංකෝ නත් නෝයෝෝජත ධරය 
දරමන දයෝන ශ ලංකෝ රෝජ්යට කළ ෝමෝේය අපමණය. 
සවෝමවරනෝේ අණ ෝනෝතකමන අයෝෝල යෑමට උතසෝහ කරන 
වට සවෝමවරන දෝරගලල එසව අතර ඒ සෑමවටම දයෝන තම 
ෝපෞරෂය භෝවතෝ කරමන සවෝමවරනට සපථ කෝේ එය එෝස 
ෝනෝවමට වග ෝලෝ ගනනෝ ෝවය  . දයෝනෝේ ෝම වගකව යත 
කෝරය භෝරය ෝකෝළඹ සනප ජවත ගත කරමන මෝධ් මගන යේධ 
කළ ෝෝෝෝහෝෝ පරස වලට ෝතරම ගැනමට ෝනෝහැක වය  . දයෝන 
රෝජපකෂ ෝරජමය ෝවනෝවන කළ ෝම අමල ෝමෝහවර නසෝ 
සමෝනෝතමතෝව  , පජෝතනතවෝදය හෝ මෝනව අයතන ෝවනෝවන 
කතෝ කරමන ඔහ එෝතක ෝගෝඩනගෝ ෝගන තබ පතරපයට 
සදකර ගත හෝනය අත මහත ය.

දයෝනෝේ අදහස හෝ රෝජපකෂ ෝරජමෝේ අදහස අතර ඇතෝත නය 
මගට සෝදතෝවක යැය කෝවෝත එය වඩෝ නවැරදය  . එෝහත 
රෝජපකෂ ෝරජමෝේ පෝලනය යටෝත ෝකෝට සංවධෝනය වනෝශ 
කළ හැක යැය ඔහ වේවෝස කළ නසෝ ෝරපතළ පරසපරතෝ මැද 
වවත ෝරජමයට දර දය අදනෝනක ෝවට සෝේචඡෝෝවනම පත 
වය  . අවසෝන ඉලකකය ෝවනෝවන ඉලකකෝේ පෝේශ මෝරගය 
කමක වවත කමක නැතැය සතන ෝෝෝෝහෝෝ ෝදෝනක ෝමන 
ආචෝරය දයෝන ද ෝකෝට සංවධෝනෝේ වනෝශය ෝවනෝවන 
රෝජපකෂ ෝරජමය හෝ එක ෝපළට සට ගැනමට සදවම ගැන ඔහ 
කනගෝට ෝනෝවය  . එෝසම ෝකෝට සංවධෝනය වනෝශ කළ දනක 
තමන වේවෝස කරනනෝ ව වසදම කරෝ යෝ හැක යැය යන 
අතශය ෝෝෝළද සථෝවරය දැරය.

ෝකෝට සංවධෝනය ෝදමළ ජෝතෝේ වමකත අරගලයට කළ හෝනය 
අතමත ය  . එෝහත ෝකෝට සංවධෝනය නැත සංදරභය ෝදමළ 
වමකත අරගලයට කරන හෝනය ඊටත වඩෝ අත මහත ය  . දනෝ 
ගත නදහස ෝේශපෝලන වසදම වලන පෝවෝ ෝනෝෝදනනැය වවධ 
ෝලෝේග කෑෝමෝර ෝදනෝන එෝැවන  . එළඹ යද ෝේශපෝලනක 
සංධරභය තළ ෝේශපෝලන වසදමකට තෝෝ ඒ සදහෝ ව කතෝ 



ෝහකටවත ඉඩක නැත  . ෆැසසේවෝද ෝකෝට සංවධෝනය 
ෝේශපෝලනකව මරදනය ෝනෝකර යදමය ෝලස මරදනය කරම 
ෝදමළ වමකත අරගලයට ද එකෝස හෝන කරය.ඒ යදමය මරදනය 
සදහෝ දයෝනලෝෝේ දෝඩය වගර පෝයෝෝජනයට ගත පස ඔහන ඇද 
දමනෝන කණ ෝකකයටය  . ආචෝරය දයෝන ජයතලකයනට ෝතරම 
ගැනමට ෝනෝහැක වෝේ ද ෝම සත්යය.

දයෝන අභෝවවෝචක අතදැකම මැද නැවතත ශ ලංකෝවට පැමණ 
සපරද වේව වද්ෝල රකයෝව භෝරගන ද නැතනම රෝජපකෂ 
ෝරජමය ලෝෝෝදන මෝනසක අලලසකන සෑහමකට පතෝේදැය ෝම 
ලයමකරට අදහසක ෝනෝමැත  . එෝහත සෑම කළ වළෝකලකටම 
පස රද ෝරඛෝවක ඇතැය කවෝක ෝස දයෝන යමකස මතයක ෝම 
ෝමෝෝහෝෝත ජනතෝව ඉදරෝේ සපථ කර ඇත  . එනම ෝලය 
ෝෝදෝහරමන රෝජ් පතසංසකරණය කරෝම වැඩපළෝවලක මගන 
ෝදමළ ජනතෝවෝේ අරගලයට රෝජපකෂ ෝරජමය කසදෝ වසදමක 
ලෝෝ ෝනෝෝදන ෝවය.

කලක ෝම ලයමකර ආචෝරය දයෝන ජයතලක සමග දරකථනය 
ඔසෝස කේට හතවතකමක පවතවෝෝගන ගෝේය  . ඒ අවදෝේ ෝම 
ලයමකරෝේ පරමෝදරශය වෝේ ඔහෝේ දැනම හෝ බේධයය  . එෝහත 
ඔහ ෝවනත ගමනක ෝයෝදමන රෝජපකෂ ෝරජමය හෝ අත වැල 
අලලෝ ගැනම ගැන ඇතවෝේ පළකළක  . එෝහත ඔහට තබ 
ෝගෞරවය මදකන ෝහෝෝ අඩ ෝනෝවය  . ෝම අවසථෝෝේ ද ත මෝ 
ඔහට ආයෝෝෝෝවන යැය පවසනෝන ෝවනස මගක ෝගෝස නැවත 
පැමණයත ඔහෝේ බේධය සමෝනධෝයන මෝ තළ ව ෝලනගතකම 
එෝලසනම පවතන ෝැවන.
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