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ජය පරාජය ෙදකම ඉවස� 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
ඉව�ම පා� භාෂාෙව� අ�වාසනා  යන වචනය අ ව හැ"# වචනෙය$. අ� ඇ'ළත 

*+ සත�� ම වැස්,ම - රඳවා ගැ0ම 1. තම� 'ළ පහළ වන කාම ෙකෝප, මානාහංකාර, 
ස�'ෂ්5පෙමෝද, ජය පරාජය ආ9 ආෙ:ග පහළ ; <ට *+� ම වස්වා ෙගන රඳවා ෙගන 
ෙහොඳ නරක  ව?� ෙමෙන� ෙකොට @ටතට දැAම BCධධEමෙය� සඳහ� උ'G 
@�ෙවත$. B"රජාණ� වහ�ෙසේ ෙG උ'G @�ෙවත ෙහව+ ඕවාදපා�ෙමොIඛය 
උපසGප�න KL� <*� ස� ෙදකකට වරI *� $Mමට එIOස් ෙකොට පකාශ කළහ. 

BCධ කාලෙය� ෙකොසඹෑ  වර KL� ෙකොටසI <නය කTණI අරU# කැර ෙගන 
<වාදයI පට� ෙගන මහා අEBදයකට හරවා ෙගන දායකවT ද ෙදකට ෙබ"ණහ. ෙG 
<වාදෙය� 9 ජය පරාජය ඉවස�නට  WT" වැ *5 @Xසට B"රජාණ� වහ�ෙසේෙY 
කාT?ක අවවාද වැටZෙ[ ද නැත. ඒ අවස්ථාෙව� 9 B"රජාණ� වහ�ෙසේ ඒ KL + 
අ ගා�කය + වEජනය ෙකොට ෙහව+ අ+හැර දමා වනගත ; ෙසේක. ඒ අවස්ථාෙව� ^ 
අ�<ශාල සංඛ�ාවI ; මධ�ස්ථ ජනත ාව ඒකම�ක වැ _යා $Mම `සා ඒ ෙදපaයට ම 
සමbව කර�නට *" cණා. සමb ;වනට B"රජාණ� වහ�ෙසේෙY අවවාදය ෙමෙසේ <ය. 
 වණැ+ත�ෙග� අන�ෙයෝ - ෙමෝඩෙයෝ ෙG කලහෙය� අ@ වැනැෙසGහ 1 ෙනො ද`+. 
යG  වණැ� ෙකෙනI ෙG අරගලවe� අ@ වැනෙසU ය1 ද`+ ද ඔcZ වාදෙgද හා 
ෙකොලාහල නවතා සංh� ෙව�. රෙට� *"වන *Ci� ෙදස බලන <ට ෙම� බZල ව 
*5�ෙ� කවරZ දැ1 මැදහ+ ව *තා බල�න. 

ශාක� ෙකො�ය 
�ධය 
ෙරෝ�j ගඟ ෙදපස රාජධා` @�lවා ෙගන ශාක� ෙකොeය රජවT රජකG කළහ. 

ෙදපaෙm ම ෙගො,� ග ෙn ^ය ෙබදා ෙගන ෙහොo� සමbෙය� ෙග<තැ� කළා. ජලය �ඟ 
කාලවල ජලය ෙබදා ගැ0ෙG අඬදබර ඇ� ,ම *Xත 1. වරI අරගලය ^Yගැස්� වාY පහාර 
qCධයI ඇ� cණා. ෙG අරගලය සාමාන� `ලධාM�ෙග� උසස් පාලකය� අතරට rයා. 
කWට� හ+ෙදනාෙY කතාව ෙම� රජවT� අතරට rෙm ඔබ'ම�ලාෙY හ+U' 
පරGපරාවට+ `ගහ කරනවා ය $යා ය. රජ උණ+ ෙමො ඩ්කG ඉවර නෑ ෙනොවැ? රජවT $u 
qද කර�නට vරණය කළා. qදහUදා ගඟ ෙදපැ+ෙ+ Oස් කළා. 

ශාක� ෙකො�ය සාමදානය 
B"රජාණ� වහ�ෙසේ ෙG *C�ය  වණැ*� දැක ෙක�� ම qද @5යට ෙගොස් ෙප0 

*5යා. qද ෙසබw "  $`* පහ+ කැර ග+තා. ෙG qCධයI කර�ෙ� xමI සඳහා දැ1 
ඇhවා. “ස්වාA0, ජලය ෙබදා ගැ0ම අරU# කැර ෙගන ය”  1 yවා. “ජලය ෙකොපමණ 
ව5නවා දැ”  1 උ� වහ�ෙසේ ඇhවා. “ස්වාA0, ෙග<තැනට ජලය ඉතා අවශ� cව+ Uදෙල� 
$ය�නට තරG ව5නාකමI නැතැ”  1 ඔc� yවා. ඊ ළඟ පශ්නය ;ෙm “ම ෂ� {<තයI 
ෙකොපමණ ව5නවා ද”  ය�න1. ම ෂ� {<තයක ව5නාකම $ය�න බැX තරG ය1 ඔcZ 
yහ. ව5නාකමI නැ� ජලය සඳහා $ය�නට බැX තරG ව5නා ම ෂ� {<ත <නාශ $Mම 
ඥානව�ත _යාවI දැ1 B"රජාණ� වහ�ෙසේ ඇ}හ. ෙද පaය ම `T+තර ;හ. අ< ~ම 
තබා සමb ;හ. � ලංකාෙ: යa - රාaස - නාග - ෙහළය� ද B"රජාණ� වහ�ෙසේ ෙY 
අවවාද @�ෙගන සට� නතර ෙකොට සමb , ^q#වට ප+ cණා. 

�රා�ර 
�ධය 
ෙබ ෟCධ සා�ත�ෙය� ^ව� hර අhර qCධයI ගැන සඳහ� ෙවනවා. hරය�ෙY 

පධා`යා ශක ෙCෙ:�යා ය. අhරය�ෙY පධා`යා ෙ:ප�+� අhෙර�යා ය. qදෙය� 
hරය� ^ වා, අhරය� පැර"ණා. පරා�ත අhෙර�යා ෙබ�ල+ සමඟ පස්පළ$� බැඳ 
hරය�ෙY ෙද< සභාවට ෙගනාවා. එ� 9 අhෙර�යා පධාන ආසනෙය� *5 ශක 
ෙCෙ:�යාට Uව ෙනො සෑෙහ�න බ`නවා. qදෙය� ^නා *5 ශකයා $* ම $uමI නැ� 
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වැ ස'l UZෙණ� *5නවා. ෙG බැ G අසා ෙගන *5ය ෙනොහැ$ hරය� අතර මාත� 
ෙද:W+ සI ෙද<�� ෙවතට ෙගොස් පරා�තයා ෙGතරG බ`C9 ඔZ <නාශ කැර දම�නට 
සම+ ස ුරා�ත ඔබ 'මා `හඬ වැ *5�ෙ� ඇ1 දැ1 ඇhවා. එ<ට ශක ෙCෙ:�යා, “යෙමI 
ඒකා�තෙය� බලව+ ;ෙm ම "බලයාව ඉවසා ද, එයම උ'G ඉව�ම ය1 $ය�. "Eවලයා 
බැXකමට `තර ම ඉවස1”  ය ෙව� පකාශ ෙකෙළේ ය. ශක ෙCෙ:�යා බලය �~ය 9+ 
අhෙර�යාට වචනෙය$� ව+ ෙදොස් පැවැTෙ: නැත. �ංසා කෙළේ නැත. 

මැ�වරණය 
පජාත�තවාදය අ ගමනය කරන රටවල වX�වර මැ�වරණ පැවැ+,ම *Xත 1. ^q# 

රටවල පa වැ� ගණනI නැත. �තාන�ෙය� පa 'න 1. ජEම`ෙm පa 'න 1. පංශෙm 
පa ෙදක 1. ඇමXකාෙ: පa ෙදක 1. මැ�වරණ ඉතා සාමකාA වැ සාධාරණ වැ පව+ව1. 
ඇමXකාෙ: මැ�වරණ ෙදකI දැක ඇත. වරI කැeෙපෝ`යාෙ: ෙලොස් ඇ�ජeස් ෙබෞCධ 
<හාරෙය� වාසය කරC9 එ� ෙලොx ම ඡ�ද <ම�ම දIනට ලැBණා. එනG ෙසන� සKක, 
ආ[�කාර හා Wරප� තන'T 'න 1. එක ද Oස්,මI "lෙ: නැත. Oස්,Gවලට ෙගොස් කට 
ඇරෙගන බලා ඉ�න ව+ අ+ ෙපොලස� ෙද�නට ව+ ව5නා කාලය නාස්� කැර ග�නට 
ව+ ඒ ජනතාවට උවමනා නැත.  ඒ අයට අවශ� h"ස්සාට ඡ�දය 9ම පමණ 1. h"ස්සා 
ෙතෝරා ග�ෙ� �පවා�`ෙm කතාවලට ඇZGක� 9ෙම`. ඡ�ද <මසන ^නය ආවා. $* 
අU+තI ෙපෙනනනට 'Bෙ[ නැත. එෙහ+ මහජනයා ඡ�දය "�නා ඊට පhදා 
�පවා�`ෙය� ප�ඵල පකාශ කළා. ^� '� ෙදනා+ පැර"# '� ෙදනා+ කථා කළා. 
ඔcෙනොc� hබ පතා ග+තා. මැ�වරණය අවස� cණා. Uw රට ම සාමෙය�. 

� ලංකාෙව� මැ�වරණ 
රට ^q# cව+ �`සා ^q# නැ+තG වාදෙgද අ�ක1. එෙහ1� ෙCශපාලන පa ද 

අ�ක1. ෙG වාෙY ෙCශපාලන ෙgද ඇ� රටI ෙලෝකෙය� ෙකො� ව+ ඇCදැ1 ෙනො ද`�. 
දැ� ෙCශපාලන පa 31 1. පාEeෙG�'වල 9 ම��වT ෙCශපාලන ෙgද ඇ� ව කථා 
කළ+ මහජනතාව ෙCශපාලනය ගැන කතා කර�ෙ� ඊ ළඟ මැ�වරණෙය� 9 ය. 

� ලංකාෙ: ෙCශපාලන පa `සා හැමදා ම+ <ෙශේෂෙය� මැ�වරණ කාලෙය�+ ෙgද 
අ�ක ය. මැ�වරණ Oස්,Gවල සමහT කතා කරන ආකාරය ම ෂ�කමට+ `�දාව$. 
සමහT තම�ෙY ප�ප+� පැහැ^� $Mම+ අන�ය�ෙY ප�ප+� <ෙ:චනය+ කරනවා 
ෙව වට අන�ය�ෙY හ+U' පරGපරාෙ: ම x# ඇදබානවා ය. එය Uw රටට ම Uw *ංහල 
ජා�යට ම කරන `�දාෙව$. කTණාකර ෙG මැ�වරණ කතා නතර කර�න. ෙG වර 
ෙබෝGබ ගැ�ම හා ෙව� තැ�G ද ආරGභ ෙකොට ඇත. මහ+ `�දාෙව$. මහ+ අපරාධෙය$. 
කTණාකර ෙG �න9න _යා නතර කර�න. වැදග+ ම ෂ�ය�ෙY රටI හැ5යට _යා 
කර�න. 

ලබන වර *ට ෙG මැ�වරණ පචාරක කමය ෙවනස් කරU. තම�ෙY ප�ප+� හා 
h"hකG xඩා ෙපො+ ප�කා වශෙය� Uදණය කරවා ඡ�දදායක හැම ෙගදරකට ම යැ<ය 
හැ$ ය. Uද� ෙගවා �ව� <"eෙය� හා �පවා�`ෙය� ද කතා කළ හැ$ ය. Uද� ෙගවා 
Wව+ ප+ මr� තම�ෙY ප�ප+� හා h"hකG <ශාල වශෙය� පචාරය කළ හැ$ ෙ:. 
කාලය+ {<තය+ ෙස ෟඛ�ය+ ආරaා කැර ෙගන දැ� කරන <යදෙම� හතෙර� 
පං�ෙව$� ඉතා ෙහොo� කැර ගත හැ$ ව  ඇත. ෙමකල අවසර ප+ ඇ� �ව� <"e 
ය�ත �ස්ප� ලaයI ද �පවා�0 ය�ත දහ'� ලaයI ද ඇත. ෙGවා මැනැ<� 
පෙයෝජනයට ගත හැ$ය. 

මැ�වරණෙය� ප� 
^q# රටවල මැ�වරණ ප�ඵල පකාශ කර�ෙ� �පවා�`ෙය`. ^� අය+ පැර"# 

අය+ �පවා�`ෙය� කතා ෙකොට අතට අත 9 ෙස+ පතා ෙගදර යනවා. ජනතාව ෙගව�වල 
*ට දැක බලා ග�නවා. xරාxZ�වxට ව+ �ංසාවI නැත. � ලංකාෙ: ෙකොෙහොම ද? 
මැ�වරණ පකාශනෙය� පh පරා�තය�ෙY කඩ සා�W ෙගව� වාහන r` තබනවා. 
බ`නවා ගහනවා මරනවා. ෙG වාසනාව�ත රට ස�යI ෙදකI අපායI බවට ප+ ෙවනවා. 
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ෙG වර ෙGව ා නතර කර�න. ම ෂ�ය� හැ5යට _යා කර�න. පa නායක නා1කාව� 
දැ�ම ම අවවාද කර�න. 

ෙG e@ෙm Uල 9 කT# $�පයI සඳහ� ෙකෙළේ සාමකාA BC�ම'�ෙY �+ ෙයොU 
කැර,මට ය. පළU ෙකොට අෙ� ජනා�ප�'මාට මතI කර�ෙ� ෙG අවස්ථාව වන <ට 
ඔබ'මා �Eණ බලතල ඇ� ව *5න ෙකෙන$. ඔබ'මාෙY �Eණ බලතල ෙයොදා ෙG මහා 
අපරාධය වළIවන ෙලසට ය. ම�� �ර අෙ�aකය� ෙග� කcT� ෙ+M ප+ ෙවනවා 
දැ1 කcT� ව+ ද�ෙ� නැත. කcT� ෙ+M cව+ පළU ව පකාශ කළ q+ෙ+ තමනට 
ඡ�දය "� අයට ස්'� $Mම+ අන�යනට �ංසා කර�නට එපා ය ය�න+ ය. 
මැ�වරණෙය� පh <නාශකාM �ංසාකාM කටq'වල ෙනොෙයෙදන ෙලස අෙ� ජනතාවට 
ඉතා කTණාෙව� ද�වා *5�. 
 
ඉXදා ලංකා9ප 1994.08.14 
පඥාපභා 1 
 
ය'Te,ම: ච�ත ලIමා� මහතා 
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ජය පරාජය ෙදකම ඉවස� 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
ඉව�ම පා� භාෂාෙව� අ�වාසනා  යන වචනය අ ව හැ"# වචනෙය$. අ� ඇ'ළත 

*+ සත�� ම වැස්,ම - රඳවා ගැ0ම 1. තම� 'ළ පහළ වන කාම ෙකෝප, මානාහංකාර, 
ස�'ෂ්5පෙමෝද, ජය පරාජය ආ9 ආෙ:ග පහළ ; <ට *+� ම වස්වා ෙගන රඳවා ෙගන 
ෙහොඳ නරක  ව?� ෙමෙන� ෙකොට @ටතට දැAම BCධධEමෙය� සඳහ� උ'G 
@�ෙවත$. B"රජාණ� වහ�ෙසේ ෙG උ'G @�ෙවත ෙහව+ ඕවාදපා�ෙමොIඛය 
උපසGප�න KL� <*� ස� ෙදකකට වරI *� $Mමට එIOස් ෙකොට පකාශ කළහ. 

BCධ කාලෙය� ෙකොසඹෑ  වර KL� ෙකොටසI <නය කTණI අරU# කැර ෙගන 
<වාදයI පට� ෙගන මහා අEBදයකට හරවා ෙගන දායකවT ද ෙදකට ෙබ"ණහ. ෙG 
<වාදෙය� 9 ජය පරාජය ඉවස�නට  WT" වැ *5 @Xසට B"රජාණ� වහ�ෙසේෙY 
කාT?ක අවවාද වැටZෙ[ ද නැත. ඒ අවස්ථාෙව� 9 B"රජාණ� වහ�ෙසේ ඒ KL + 
අ ගා�කය + වEජනය ෙකොට ෙහව+ අ+හැර දමා වනගත ; ෙසේක. ඒ අවස්ථාෙව� ^ 
අ�<ශාල සංඛ�ාවI ; මධ�ස්ථ ජනත ාව ඒකම�ක වැ _යා $Mම `සා ඒ ෙදපaයට ම 
සමbව කර�නට *" cණා. සමb ;වනට B"රජාණ� වහ�ෙසේෙY අවවාදය ෙමෙසේ <ය. 
 වණැ+ත�ෙග� අන�ෙයෝ - ෙමෝඩෙයෝ ෙG කලහෙය� අ@ වැනැෙසGහ 1 ෙනො ද`+. 
යG  වණැ� ෙකෙනI ෙG අරගලවe� අ@ වැනෙසU ය1 ද`+ ද ඔcZ වාදෙgද හා 
ෙකොලාහල නවතා සංh� ෙව�. රෙට� *"වන *Ci� ෙදස බලන <ට ෙම� බZල ව 
*5�ෙ� කවරZ දැ1 මැදහ+ ව *තා බල�න. 

ශාක� ෙකො�ය 
�ධය 
ෙරෝ�j ගඟ ෙදපස රාජධා` @�lවා ෙගන ශාක� ෙකොeය රජවT රජකG කළහ. 

ෙදපaෙm ම ෙගො,� ග ෙn ^ය ෙබදා ෙගන ෙහොo� සමbෙය� ෙග<තැ� කළා. ජලය �ඟ 
කාලවල ජලය ෙබදා ගැ0ෙG අඬදබර ඇ� ,ම *Xත 1. වරI අරගලය ^Yගැස්� වාY පහාර 
qCධයI ඇ� cණා. ෙG අරගලය සාමාන� `ලධාM�ෙග� උසස් පාලකය� අතරට rයා. 
කWට� හ+ෙදනාෙY කතාව ෙම� රජවT� අතරට rෙm ඔබ'ම�ලාෙY හ+U' 
පරGපරාවට+ `ගහ කරනවා ය $යා ය. රජ උණ+ ෙමො ඩ්කG ඉවර නෑ ෙනොවැ? රජවT $u 
qද කර�නට vරණය කළා. qදහUදා ගඟ ෙදපැ+ෙ+ Oස් කළා. 

ශාක� ෙකො�ය සාමදානය 
B"රජාණ� වහ�ෙසේ ෙG *C�ය  වණැ*� දැක ෙක�� ම qද @5යට ෙගොස් ෙප0 

*5යා. qද ෙසබw "  $`* පහ+ කැර ග+තා. ෙG qCධයI කර�ෙ� xමI සඳහා දැ1 
ඇhවා. “ස්වාA0, ජලය ෙබදා ගැ0ම අරU# කැර ෙගන ය”  1 yවා. “ජලය ෙකොපමණ 
ව5නවා දැ”  1 උ� වහ�ෙසේ ඇhවා. “ස්වාA0, ෙග<තැනට ජලය ඉතා අවශ� cව+ Uදෙල� 
$ය�නට තරG ව5නාකමI නැතැ”  1 ඔc� yවා. ඊ ළඟ පශ්නය ;ෙm “ම ෂ� {<තයI 
ෙකොපමණ ව5නවා ද”  ය�න1. ම ෂ� {<තයක ව5නාකම $ය�න බැX තරG ය1 ඔcZ 
yහ. ව5නාකමI නැ� ජලය සඳහා $ය�නට බැX තරG ව5නා ම ෂ� {<ත <නාශ $Mම 
ඥානව�ත _යාවI දැ1 B"රජාණ� වහ�ෙසේ ඇ}හ. ෙද පaය ම `T+තර ;හ. අ< ~ම 
තබා සමb ;හ. � ලංකාෙ: යa - රාaස - නාග - ෙහළය� ද B"රජාණ� වහ�ෙසේ ෙY 
අවවාද @�ෙගන සට� නතර ෙකොට සමb , ^q#වට ප+ cණා. 

�රා�ර 
�ධය 
ෙබ ෟCධ සා�ත�ෙය� ^ව� hර අhර qCධයI ගැන සඳහ� ෙවනවා. hරය�ෙY 

පධා`යා ශක ෙCෙ:�යා ය. අhරය�ෙY පධා`යා ෙ:ප�+� අhෙර�යා ය. qදෙය� 
hරය� ^ වා, අhරය� පැර"ණා. පරා�ත අhෙර�යා ෙබ�ල+ සමඟ පස්පළ$� බැඳ 
hරය�ෙY ෙද< සභාවට ෙගනාවා. එ� 9 අhෙර�යා පධාන ආසනෙය� *5 ශක 
ෙCෙ:�යාට Uව ෙනො සෑෙහ�න බ`නවා. qදෙය� ^නා *5 ශකයා $* ම $uමI නැ� 
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වැ ස'l UZෙණ� *5නවා. ෙG බැ G අසා ෙගන *5ය ෙනොහැ$ hරය� අතර මාත� 
ෙද:W+ සI ෙද<�� ෙවතට ෙගොස් පරා�තයා ෙGතරG බ`C9 ඔZ <නාශ කැර දම�නට 
සම+ ස ුරා�ත ඔබ 'මා `හඬ වැ *5�ෙ� ඇ1 දැ1 ඇhවා. එ<ට ශක ෙCෙ:�යා, “යෙමI 
ඒකා�තෙය� බලව+ ;ෙm ම "බලයාව ඉවසා ද, එයම උ'G ඉව�ම ය1 $ය�. "Eවලයා 
බැXකමට `තර ම ඉවස1”  ය ෙව� පකාශ ෙකෙළේ ය. ශක ෙCෙ:�යා බලය �~ය 9+ 
අhෙර�යාට වචනෙය$� ව+ ෙදොස් පැවැTෙ: නැත. �ංසා කෙළේ නැත. 

මැ�වරණය 
පජාත�තවාදය අ ගමනය කරන රටවල වX�වර මැ�වරණ පැවැ+,ම *Xත 1. ^q# 

රටවල පa වැ� ගණනI නැත. �තාන�ෙය� පa 'න 1. ජEම`ෙm පa 'න 1. පංශෙm 
පa ෙදක 1. ඇමXකාෙ: පa ෙදක 1. මැ�වරණ ඉතා සාමකාA වැ සාධාරණ වැ පව+ව1. 
ඇමXකාෙ: මැ�වරණ ෙදකI දැක ඇත. වරI කැeෙපෝ`යාෙ: ෙලොස් ඇ�ජeස් ෙබෞCධ 
<හාරෙය� වාසය කරC9 එ� ෙලොx ම ඡ�ද <ම�ම දIනට ලැBණා. එනG ෙසන� සKක, 
ආ[�කාර හා Wරප� තන'T 'න 1. එක ද Oස්,මI "lෙ: නැත. Oස්,Gවලට ෙගොස් කට 
ඇරෙගන බලා ඉ�න ව+ අ+ ෙපොලස� ෙද�නට ව+ ව5නා කාලය නාස්� කැර ග�නට 
ව+ ඒ ජනතාවට උවමනා නැත.  ඒ අයට අවශ� h"ස්සාට ඡ�දය 9ම පමණ 1. h"ස්සා 
ෙතෝරා ග�ෙ� �පවා�`ෙm කතාවලට ඇZGක� 9ෙම`. ඡ�ද <මසන ^නය ආවා. $* 
අU+තI ෙපෙනනනට 'Bෙ[ නැත. එෙහ+ මහජනයා ඡ�දය "�නා ඊට පhදා 
�පවා�`ෙය� ප�ඵල පකාශ කළා. ^� '� ෙදනා+ පැර"# '� ෙදනා+ කථා කළා. 
ඔcෙනොc� hබ පතා ග+තා. මැ�වරණය අවස� cණා. Uw රට ම සාමෙය�. 

� ලංකාෙව� මැ�වරණ 
රට ^q# cව+ �`සා ^q# නැ+තG වාදෙgද අ�ක1. එෙහ1� ෙCශපාලන පa ද 

අ�ක1. ෙG වාෙY ෙCශපාලන ෙgද ඇ� රටI ෙලෝකෙය� ෙකො� ව+ ඇCදැ1 ෙනො ද`�. 
දැ� ෙCශපාලන පa 31 1. පාEeෙG�'වල 9 ම��වT ෙCශපාලන ෙgද ඇ� ව කථා 
කළ+ මහජනතාව ෙCශපාලනය ගැන කතා කර�ෙ� ඊ ළඟ මැ�වරණෙය� 9 ය. 

� ලංකාෙ: ෙCශපාලන පa `සා හැමදා ම+ <ෙශේෂෙය� මැ�වරණ කාලෙය�+ ෙgද 
අ�ක ය. මැ�වරණ Oස්,Gවල සමහT කතා කරන ආකාරය ම ෂ�කමට+ `�දාව$. 
සමහT තම�ෙY ප�ප+� පැහැ^� $Mම+ අන�ය�ෙY ප�ප+� <ෙ:චනය+ කරනවා 
ෙව වට අන�ය�ෙY හ+U' පරGපරාෙ: ම x# ඇදබානවා ය. එය Uw රටට ම Uw *ංහල 
ජා�යට ම කරන `�දාෙව$. කTණාකර ෙG මැ�වරණ කතා නතර කර�න. ෙG වර 
ෙබෝGබ ගැ�ම හා ෙව� තැ�G ද ආරGභ ෙකොට ඇත. මහ+ `�දාෙව$. මහ+ අපරාධෙය$. 
කTණාකර ෙG �න9න _යා නතර කර�න. වැදග+ ම ෂ�ය�ෙY රටI හැ5යට _යා 
කර�න. 

ලබන වර *ට ෙG මැ�වරණ පචාරක කමය ෙවනස් කරU. තම�ෙY ප�ප+� හා 
h"hකG xඩා ෙපො+ ප�කා වශෙය� Uදණය කරවා ඡ�දදායක හැම ෙගදරකට ම යැ<ය 
හැ$ ය. Uද� ෙගවා �ව� <"eෙය� හා �පවා�`ෙය� ද කතා කළ හැ$ ය. Uද� ෙගවා 
Wව+ ප+ මr� තම�ෙY ප�ප+� හා h"hකG <ශාල වශෙය� පචාරය කළ හැ$ ෙ:. 
කාලය+ {<තය+ ෙස ෟඛ�ය+ ආරaා කැර ෙගන දැ� කරන <යදෙම� හතෙර� 
පං�ෙව$� ඉතා ෙහොo� කැර ගත හැ$ ව  ඇත. ෙමකල අවසර ප+ ඇ� �ව� <"e 
ය�ත �ස්ප� ලaයI ද �පවා�0 ය�ත දහ'� ලaයI ද ඇත. ෙGවා මැනැ<� 
පෙයෝජනයට ගත හැ$ය. 

මැ�වරණෙය� ප� 
^q# රටවල මැ�වරණ ප�ඵල පකාශ කර�ෙ� �පවා�`ෙය`. ^� අය+ පැර"# 

අය+ �පවා�`ෙය� කතා ෙකොට අතට අත 9 ෙස+ පතා ෙගදර යනවා. ජනතාව ෙගව�වල 
*ට දැක බලා ග�නවා. xරාxZ�වxට ව+ �ංසාවI නැත. � ලංකාෙ: ෙකොෙහොම ද? 
මැ�වරණ පකාශනෙය� පh පරා�තය�ෙY කඩ සා�W ෙගව� වාහන r` තබනවා. 
බ`නවා ගහනවා මරනවා. ෙG වාසනාව�ත රට ස�යI ෙදකI අපායI බවට ප+ ෙවනවා. 
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ෙG වර ෙGව ා නතර කර�න. ම ෂ�ය� හැ5යට _යා කර�න. පa නායක නා1කාව� 
දැ�ම ම අවවාද කර�න. 

ෙG e@ෙm Uල 9 කT# $�පයI සඳහ� ෙකෙළේ සාමකාA BC�ම'�ෙY �+ ෙයොU 
කැර,මට ය. පළU ෙකොට අෙ� ජනා�ප�'මාට මතI කර�ෙ� ෙG අවස්ථාව වන <ට 
ඔබ'මා �Eණ බලතල ඇ� ව *5න ෙකෙන$. ඔබ'මාෙY �Eණ බලතල ෙයොදා ෙG මහා 
අපරාධය වළIවන ෙලසට ය. ම�� �ර අෙ�aකය� ෙග� කcT� ෙ+M ප+ ෙවනවා 
දැ1 කcT� ව+ ද�ෙ� නැත. කcT� ෙ+M cව+ පළU ව පකාශ කළ q+ෙ+ තමනට 
ඡ�දය "� අයට ස්'� $Mම+ අන�යනට �ංසා කර�නට එපා ය ය�න+ ය. 
මැ�වරණෙය� පh <නාශකාM �ංසාකාM කටq'වල ෙනොෙයෙදන ෙලස අෙ� ජනතාවට 
ඉතා කTණාෙව� ද�වා *5�. 
 
ඉXදා ලංකා9ප 1994.08.14 
පඥාපභා 1 
 
ය'Te,ම: ච�ත ලIමා� මහතා 


