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රජෙ� �කවරණය ෙසොයා එ�න 
කා��ක ඉ��ම �. 

අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 
 

ස� �න� ���ෙල� පව�න �ංසා!" #යා අ$ව %�ව& අගැ�)ය *+� ෙ, මස 24 
වැ) /න 0ව� *12ය ම3� පැවැ& 4 කථාව කා ෙ6& සැලැ!�ලටට හා පසාදය භාජනය 
; ඇත. ඒ කථාෙව� ඉතා වැදග& කAB �න� ඇ�ළ& *ය. 
• �ංසාකාD කටE� නතර ෙකොට රජයට යට& වන ෙලස කළ ඉ�Hම, 
• යට& වන අයට �"හැර ෙනොවන ෙලසට වගබල ා ග�නා ෙපොෙරො�1ව, 
• ඔ4� ෙ6 අනාගත අLවෘNOය සඳහා ෙයොදාෙගන යන වැඩ %Rෙවළ ය$S. 
ෙ, තAණ තAණය� T1ම ෙලස භයානක ෙලස ෙනොමඟ යවා ඇ� බව පැහැ/R ය. 

Vම� 4ව& ඒවා ගැන පW ව කථා කළ E� ෙX. #යා කළ E� ෙX. ෙ, අය ෙග� වැ� ෙදනා 
දැ� තම� ෙනොමඟ Yය බව වටහාෙගන අසරණ +Zනවාට සැකය� නැත.  

ඒ අයට %Rව� ඉ�ම)� රජෙ[ \කවරණයට එ�නට මඟ ප ාදා /ය E� ය. එ ෙහS� 
රජයට යටෙ& ;ම %Rබඳ ව )ෙයෝග ෙහව& %Rෙවළ %Rව� ඉ�ම)� ඔ4� අතට ප& 
කළ E� ෙX. ඒ )ෙයෝග )V& කරන *ට පහත සඳහ� කAB රජෙ[ සැලැ!�ලට 
භාජනය කරන ෙම� කAණෙව� මත� කර�. 
• රජෙ[ Aකවරණය ෙසොයා එන අයට !+ ම අතවරය� ෙනොවන ෙලසට වග බලා 

ග�නා බව, 
• \කවරණයට පැ�_ය E� තැ� දැ�;ම, 
• \කවරණයට පැ�_ අය පමා නැ� ව *)ශ්චයකාර�මV ෙවතට ප�Bවා ඔ4� 

ආරcා සථ්ානවලට යැ;ම (ෙ, කටE&ත පමා ෙනො!Dම සඳහා ඒ ඒ පළා&වල 
දැනට ඉ�නා *)ශ්චයකාරවAනට අ�ෙeක ව *ශාම ල& *)ශ්චයකාරවA�, 
රජෙ[ g�ඥවA� ප& කළ හැ! ෙX.) 

• රජෙ[ \කවරණයට පැ�jම සඳහා /න )යමය� !Dම, /න �න හතර� ෙහෝ 
ස�ය� ෙහෝ පමාණව& වනවා ඇත. 

• ඒ කාලය �ළ ස,�eණ අ◌ාරcා සං*ධානය ඇ� ව +Zන අතර ඔ4� මeදනය 
!Dෙ, කටE�වල ෙනොෙයෙදන ෙලස ව�e*ධ හ�දාවට )යම !Dම. 

ෙ, කAB& ෙහොm� ක�පනා ෙකොට බලා රජෙ[ %�ව�� *+� %Rෙයළ කැෙරන 
)ෙයෝග �දණය කරවා ෙනොපමා ව අහස්යානා ම3� ඔ 4� ඉ�නා පෙNශවල *WAවා හැDම 
ඉ�ම� o තරමට p*ත රාqය� ෙrරාගත හැ! ව$ ඇත. 

�ංසාකාD කටE� වල ෙයs +Zන තAණ තAණය). ඔබ අෙt ජා�ෙ[ pවය S. ඔෙr 
වZනා තAණ ශ��ය V4A� ෙහෝ  බලව& %"ස� ෙනොමඟ යවා ඇත. ඒ අය ෙකෙළේ 
ඔබට& ආගමට& ජා�යට& බලව& *නාශය!. එය දැ� ව& $ව_� වටහාෙගන පමා 
නැ� ව රජෙ[ \කවරණනයට පැ�ෙණන ෙලස ඔෙබ� ඉ�ලා +Z�ෙ� රට, ජා�ය හා 
ආගම ෙකෙර� මහ& ළැ/යාෙව!). එ ෙසේ පමා නැ� ව රජෙ[ \කවරණයට පැ�jම ඔෙr 
අනාගතාLවෘNOයට ෙහේ� වනවා එකා�ත S. 
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