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පුවත්පත් නිවේදනය සියළු ජනමාධ්ය වවත

වේ ජනතා නැගිටීම, ප්රජාතන්ත්රවාදී සභා තුළින්ත් රට පාලනය කරන තැනක් කරා
වෙනයාමට වැඩ කරමු!
දැන් මේ රට තුළ අති විශාල ජන සටන් ක්රියාමාර්ගයක් මතු මෙලා තිමයනෙ. එයට ෙැඩ කරන ජනතාෙමේ කේකරු පංතිමේ නායකත්ෙයක් ලැමෙමින් තිමයනෙ.
අමේ ඉතිහාසය තුළ අපි ෙලාමපාමරාත්තුෙ සිටියා මේ රමේ මගාවි කේකරු ජනතාෙ යුක්තිය සාධාරණත්ෙය හා
නිදහස සඳහා නැගිටින දිනයක්. අපට මේන හැටියට අද ඒ දිනය උදා මෙලා තිමයනො. ජනතාෙ තමන් හිරවී
සිටි විවිධ පැරණි ෙැඳීේ ෙලින් නිදහස් මෙලා ඉදිරියට ඇවිල්ල තිමයනෙ. ඒ මගාල්ලන්ට තෙ දුරටත්
අෙශයතාෙක් නෑ මේ රමේ අමනකුත් ප්රතිගාමී ෙලමේග ෙලට යටත් මෙලා ඉන්න. ඒ අනුෙයි
සමානාත්මතාෙමේ එක්සත් කමින් මදමළ සිංහල මුස්ලිේ සියළු ජනතාෙ එකතුමෙලා එක හඬකින්ම
ප්රතිගාමීත්ෙයට විරුද්ධෙ නැගිටල තිමයන්මන්.
මේ නැගිටීම නිසා ප්රතිගාමී පාලක පංතීන් අතර මනාපෑමහන මද්ශපාලන මෙදීේ ඇති මෙලා රමේ පාලනයක්
නැති තත්ත්ෙයට බිද ෙැටිලා තිමයනො.
දැන් ෙලාමපාමරාත්තුෙ මෙන්න පුළුෙන් මෙන්මන් කවුරුන් විසින් ෙලය අල්ලා ගනීවි කියල ද කියලයි අමපන්
අහන්මන්.
මේ මමාන ප්රශ්නයක් ද? කවුරුෙත් මනාමේ ෙලය අල්ලා ගත යුත්මත්, මේ නැගිටල ඉන්න ජනතාෙම තමයි. ඒ
නිසා අපි සම සමාජ කාරමයෝ හැටියට ෙලමපාමරාත්තු මෙන්න ඕන ඒ ඒ නගර ෙල සභාෙන් හදල, සටන්
කරමගන එන මේ නායකයන්ෙත් ඒ සභාෙල් ෙල පිහිටුෙල, ඒ ඒ ප්රමද්ශ ෙල ෙලය අත්පත් කරගැනීමයි. රට
පුරා මගාඩනැමගන මේ ජන සභාෙල් ෙලින් මතුමෙලා එන ප්රමුඛයන් එකතුමෙලා රමේ මහා සභාෙක් ඇති
කරමගන ඒ මෙතට සමස්ථ ෙලය පෙරා ගත යුතුයි.
එමහම නැතුෙ කාමේෙත් කමර් එල්මලන්න යන්න ඕන නෑ. ජනතාෙම නැගිටල ඇවිල්ල ඒ ඒ ප්රමද්ශෙල
නිදහස් සටමන් නිරත නායකයන්ෙ සභාෙල් ෙලට ඇතුල් කරමගන නායකත්ෙයට පත් කර ගන්නයි ඕනා
කරන්මන්. ඒ මහෝ මේ මන්ීෙරයාමේ, මන්ීෙරියමේ විමශ්ෂ අෙශයතාෙයක් නෑ මමමතන දී. මේ මන්ී
කේටියටත් ඕන නේ තමන් ඉන්න උස් පුටු ෙලින් ෙැහැල ඇවිල්ල මේ සභාෙලට ඇතුල් මෙලා ක්රියාකාරී විය
යුතුයි.
ඒ විදියට රට පුරා සිංහල මදමළ මුස්ලිේ මේ සියළුම ජාතීන් එක්සත් කර ගනිමින් ඇති කරන මේ
ප්රජාතන්රොදී සභා ෙලින් රට පාලනය කරන තත්ත්ෙයකට ඉදිරියට යෑමට; මද්ශපාලන ෙශමයන් ඉදිරියට
යෑමට කටයුතු කළ යුතුයි කියලයි අපි කියන්මන්.

මහාචාර්ය වික්රමොහු කරුණාරත්න
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