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ෙතො�ඩම� මහතාෙ� ෙයෝජනාව�ෙය� 
ජනවා��ක පශ්නය �ස ෙඳ් ද? 

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

ජනවා��ක පශ්නයට �ස ! ෙස"ම සඳහා ප$ කැර ඇ� පා�(ෙ!�) ක�*වට 
ෙස ෟම�,�� ෙතො/ඩම� ඇමැ�)මා �1� ඉ34ප$ කරන ලද ෙයෝජනා 8ව$ප$ ම9� 
ප1:;යට ප$ කැර ඇත. ඒවා එ)මාෙ? ෙයෝජනා වශෙය� ඉ34ප$ @ව ද ඇ)ළ�� 3ස් 
ව�ෙ� ද�ඩ ෙකොC සං�ධානෙF ඉGH!වල ස්වIපෙයJ. ඒවා ෙගොඩනැං" ඇ$ෙ$ ද�ඩ 
ජනයාෙ? පාර!ප4ක LජM�යN ඇත, ද�ඩ ජනයාට තම�ෙ? කටP) QRබඳ ස්වයං Tරණ 
ගැUෙ! ��ණ LදහසN �Vය P) ය යන පදනම මත ය. ෙමම ෙයෝජනා ඊළා! රාජ�යN 
සඳහා සාමෙF නාමෙය� දැෙරන Xට පය$නයN බව මැනැ�� ම පැහැ3( ය. අY$තකට 
ඇ$ෙ$ “ඊළා!”  යන වචනය ඒ )ළ ෙනොෙයොද�ට 1P! ෙලස වග බලා ගැUම පම[. ද�ළ 
LජM� සංකGපය ඉ�\ - ලංකා ��]ෙම� ^වාග$ හාස�ජනක අ,(ක පලාපෙයJ. ස්වයං 
Tරණ QRබඳ අ_�ය ෙකොC සට�කා`�ෙ? පධාන ඉGHෙමJ. 

ෙ! රටට ආදරයN ඇ�, තම�ෙ? 3Pbවට$ තම�ෙ? ��ත c ජා�ක අdවෘ:;යට$ 
වඩා Yf මහ$ රෙg ම අdවෘ:;ය උ�න�ය පතන හැම ෙකෙනi ම කවර බලය පැවැjමN 
@ව ද k ලංකාෙl ඒmයභාවය$ ස්වා;පත�ය$ ෙභ ෟ�ක අඛ/ඩතාවය$ සහ�ක කළ P) 
බව QRෙගන ඇත. ෙකො/ඩම� මහතාෙ? ෙයෝජනා ෙ! QRෙවතට YfමL� ම පටහැL ය. 

එN අෙතJ� ලංකාෙl ආරpාව මධ�ම ආ/ qව ස) �ය P) යැ_ ෙහේ පවස_. ඒ 
සමඟ ම උ)^ නැෙගන�ර පළා$වල වරායවG හා sව� ෙතො*පළවG පළා$ සභා 
පාලනයට 3ය P) යැ_ Jය_. ෙමය පරස්පර �ෙරෝt ය. uiණාමලය, ක�කස�)ෙ�, 
තෙල_ම�නාරම සහ පලා( sව�ෙතො*පළ එm පළා$ සභාවලට බාර \�ෙනො$ මධ�ම 
රජය �1� ෙ! රෙg ආරpාව ]රvත භාවය හා සව්ා;පත�ය සහ�ක කර�ෙ� ෙකෙසේ ද? 
ෙමm වරාය� හා sව� ෙතො*පළවG මධ�ම රජෙF පාලනය යටෙ$ �Vය x$ ෙකොපමණ 
අ� ආPධ උ)රට ෙහොෙර� ෙගන ආවා ද? ත$$වය එෙසේ න! වරායy$ sව� ෙතො*පළ$ 
උ)^ නැෙගන�ර පළා$වලට බාර xම එවැL අ� ආPධ ෙග�"ම Lත�ාyXල JjමN 
ෙනො ෙl ද? ෙකොC සං�ධානයට අ�බලස!ප�න හYදා බලයN ෙගොඩනැං"මට ^iG xමN 
ෙනො ෙl ද? ෙමවැL බලයN ඇ� කර ග�නට ඉඩ \නෙහො$ ලN රජෙF හYදාවට ඔ@� 
J1ෙසේ$ පාලනය Jjමට ෙනොහැJ වy ඇත. 

මධ�ම ආ/qව යටෙ$ ෙමm වරායවG හා sව� ෙතො*පළ �ෙබ:x ම 
ඊ.{.ආ�.එG.එෆ්. ක/ඩායම ඒකපා�ශ්�ක වැ ඊළා! රාජ�යN පකාශ කළ බව අප අමතක 
කළ P) ෙනො ෙl. එෙසේ න! ෙකොC සං�ධානය තම�ෙ? හYදා ශN�ම$ කළ ප] ඊළා! 
රාජ�ය Lසැක වැ ම Q�*වන බව ඔ@�ෙ? ඉ�හාසය ද�නා ක@^ න! සැක ෙනො ෙකෙර: 
ද? හැර$ ඊළම Q�*වාෙගන ඔ@� Lශ්ශ}ද වැ 1~� ද? තම�ෙ? මා_! තව$ දiණට 
තG� කර�� ක කරය$ ඊළා! රාජ�යට ඔ@� ඈඳා ෙනො ගU� ද? ෙ! අdරහස වරN 
�ෙ:�ය පවෘ$� Lලධා4Lයකට ඔ@�ෙ? කC� ම ෙහR කෙළේ නැ:ද? දැනටම$ ෙකොC 
සං�ධානයට ක කරෙය� x �ෙබන සහෙයෝගය මෑෙතක x අ$අඩංsවට ග�නා ලද 
සංඛ�ාෙවy$ ෙවන$ ක^bව(y$ ෙහRදර@ cෙF නැ:ද? ෙකොC සං�ධානයට උ)^ 
නැෙගන�ර රාජ�යN Q�*"ම සඳහා ක කරය VයN සැකN නැ� වැ උදl කරනවාට J1\ 
සැකෙයN නැත. එ�ට ෙතො/ඩම� මහතා 1C�ෙ� ෙකො_ පැ$ෙ$ දැ_ 1තා ගැ�ම කාට 
ව$ අපහ] ෙනො ෙl. ෙ! රෙg Y�\ ෙවරR� )ෙන� ෙදකN හා උ)^ නැෙගන�ර වරාය 
හා sව� ෙතො*පළ ෙකොCනට බාර\� ප] රජෙF හYදාවට ෙ! ත$$වය වැළැN�ය හැJ 
යැ_ 1තන පාඥෙයෝ කවර� ද? සැබෑ ත� ෙමෙසේ වන ෙහ�� ෙතො�ඩම� මහතාෙ� 
ෙයෝජනා ද�ෙ� �ංහලය� හා උ�� නැෙගන ර ෙදමළ ජනතාව අතර ස$වකා&න 
'(ධය* ඇ, -.මට0 �ංහලය� 1 ලංකාෙ2 34 ජා,ය* බවට ප0 -.මට0 කරන අර 
ඇ6ම* බව අවධාරණෙය� සඳහ� කර9 කැමැ0ෙත:.  
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k ලංකාෙl ව�තමාන ජනා;ප�)මා තමාට ජනා;ප� �රය අ�� @ණ$ ෙමවැL 
ත$$වයN උදා "මට ෙකෙසේ ව$ ඉඩ ෙනොෙදy ඇත ය�න අප ෙ? �ශ්වාසය _. එෙසේ නැ� 
වැ ෙතො/ඩම� මහතාෙ? ෙයෝජනා ය!ත�� ව$ QRගත ෙහො$ ජනවා��ක පශ්නය 
�සඳනවා ෙවyවට Yf රට ද ෙදකට ෙබx 1ංහල ෙදමළ ජනතාව අතර P:ධය$ ෛවරය$ 
සා�වකා(ක වනවා Lයත_! Lයත_! 

� ෙ:�ය ආධාර ෙස"ම උ)^ නැෙගන�ර පළා$ සභාවට පැවැjෙම� ලංකාෙl 
ෙභ ෟ�ක ඒක$වය$ ස්වා;පත�ය$ Vඳ වැෙටy ඇත. මධ�ම රජය රෙg ස්ෛවjභාවය$ 
ෙභෞ�ක ඒmයතාව$ රJ�නට කැමැ� න! J1 ම පළා$ සභාවකට ෙකR� ම �ෙ:�ය 
රටවG සමඟ සාක�ඡා Jjමකට ෙහෝ �ෙ:ශාධාර ලබා ගැUමකට ෙහෝ ඉඩ ෙනො 3ය P)_. 
ෙතො/ඩම� මහතාෙ? ෙයෝජනාව ප43 ඊට ඉඩ \නෙහො$ �ෙ:�ය අ� ආPධ සපය�න� 
සමඟ ෙකොC සං�ධානය කටP) Jjම වළක�ෙ� ෙකෙසේ ද? එෙසේ ම k ලංකාෙl ෙවරR� 
)ෙන� ෙදකN සමඟ උ)^ නැෙගන�ර 1ය� වරායවG එම පළා$ සභාවට පැවැ^ව 
ෙහො$ ලංකාෙl ආගමන �ගමන U� ෙකෙසේ �යා කරy හැJ ෙl ද? එ�ට ෙකොC 
සං�ධානෙF @වමනා ප43 �Lස් ස!ප$, දව� හා අ� ආPධ මධ�ම රජෙF J1\ පාලනයකට 
යට$ ෙනො " උ)රට$ නැෙගන�රට$ ඇx එ�ෙ� නැ:ද? 

k ලංකාෙl M� පමාණෙය� 1යයට �හN පමණ වන, උ)^ නැෙගන�ර පෙ:ශය k 
ලංකාෙl Yf ජනගහනෙය� 1යයට දාහතරN පමණ c එම පළා$වැ1යනට පවරා xම J1 
ෙසේ$ PN� PNත ෙනො ෙl. එපමණN ෙනො වැ, ෙ! පළා$ ෙදෙN ම 1C�ෙ� Yf 
ලංකාෙl ම 1Cන ෙදමළ ජනගහනෙය� (ඉ�3යාyව$ ඇ)f 1යයට 18 �) බාගයN 
ෙහව$ 1යයට නවයN පම[. 1981 ජනසංගණනය අyවැ සංඛ�ාෙGණඛන 
ෙදපා�තෙ!�)ව ම9� පකා�ත පහත දැNෙවන ෙGඛනය බල�න. 
 
 Yf රට % නැෙගන�ර 

පළාත % 

උ)^ පළාත % උ/නැ ෙදපළාතම % 

1ංහල 74.0 1.64 0.23 1.86 

ෙදමළ 18.2 2.77 6.89 9.66 

Yස්(! 7.1 2.12 6.36 2.48 

අෙනi$ 0.7 0.04 0.01 0.05 

 100.0 6.57 7.49 14.05 

Yf M� පමාණය 100.0 13.54 15.24 28.78 

 
ෙ! රෙg 1යයට 18 ක ෙදමළ ජනගහනෙය� බාගයN වාසය කර�ෙ� උ)^ 

නැෙගන�ර පළා$වලට Qටස්තර වැ ය. ෙ! අyව ෙදමළ ජ�මM�යNගැන කතා කර�ෙ� 
ෙකෙසේ ද? Yf ලංකාෙl M�ෙය� 1යයට30 i$ Y�\ ෙවරR� 2/3 i$ උ)^ නැෙගන�ර 
පළා$ සභාවට භාර 3ෙ! සාධාරණය iමN ද? 

උ)^ නැෙගන�ර ෙදපළා$ ඒකාබ:ධ Jjම තව$ ෙයෝජන ාෙවJ. ෙමය ද J1 ෙසේ$ 
PN� PNත ෙනො ෙl. නැෙගන�ර පළාෙ$ ජා� ස!�ශණය උ)^ පළාෙ$ ස!�ශණයට 
වඩා ඉ රා ම ෙවනස් ය. නැෙගන�ර පළාෙ$ Yස්(! ජනගහනය 1යයට 1/3 J. 1ංහල 
ජනගහනය 1යයට 1/4 J . 2/5 N වන ෙදමළ ජනගහනය ෙ! පළාෙ$ ]f ජන සංඛ�ාවJ. 
උ)^ නැෙගන�ර ෙදපළා$ ඒකාබ:ධ Jjමට කැස කව�ෙ� නැෙගන�ර පළාෙ$ දැනට 
ස්වාtන වැ ප3ං� " 1Cන 1ංහල හා Yස්(! ජනතාව උ)ෙ� ද�ළ ආ;පත�යට යට$ ෙකොට 
ෙදමළ ජ�මM�යN අ���  ෙගාඩනඟ�නට ෙනො ෙl ද? 

1956 k ලංකා Lදහස් පpෙF මහජන රජෙය� ප] ද�ළ ජනතාව �N� ��ද වරපසාද 
කමෙය� අq ව�නට පට� ග$ බව$ එය ෙදමළ ජනතාවට කරන ලද ෙවනස කමN 
හැCයට$ ඇතැY� අ�ථLIපණය කැර ඇත. ක@^� ෙහෝ බ�තර ජාT�ෙ? අ_�වා1ක! 
ගැන කථා Jjම ජා�වාදය ෙනො ෙl. J1වi$ ඊට පැJෙළ�නට Vයව�නට @වමනා නැත. 
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එය ෙවන$ ජා�යකට කරන අවමානයN ද ෙනො ෙl. රෙg ෙබොෙහෝ පශ්න 3?ගැස්� ඇ$ෙ$ 
ෙමෙලස 1ය ජා�ය ගැන ෙනොසලකන අ�ප/�ත ජාත��තරවාx� Lසා ය. 

1ංහල භාෂාව එක ම රාජ� භාෂාව Jjෙම� ද�ළ ජනතාව J1ය! බාධාවකට 
අපහ]වකට Y�ණ \�නා න! ෙදමළ$ 1ංහල$ රාජ� භාෂා Jjෙම� ඒ \�වල$වය දැ� 
ඉව$ කැර ඇත. ¡mරpා ජා� අyපාතය අyව සැලැ�ෙම� ]f ජාTනට ඒ අ�y$ 
අක�කතාවN 1\ ෙනො ෙl. අවශ� න! උසස් අධ�ාපන ආයතනවලට �ෂ��ෂ�ාව� ඇ)f 
Jjම$ ජා� අyප ාතය අyව කළ හැJ ය. භාෂාව, රpාව, අධ�ාපනය යනාx අංශව(� ]f 
ජාTනට �ය හැJ ෙවනස් ක! ෙහෝ අක�කතා ඉව$ කළ ප] උ)^ නැෙගන�ර පළා$ 
සභාවලට අෙනi$ පළා$ සභාවනට ෙනොලැෙබන J1 ම බලයN ෙහෝ වරපසාදයN ෙනො 
පැවැ4ය P) ය. එෙසේ කළ ෙහො$ එය උ)^ නැෙගන�ර පළා$ ෙවන$ ජා�යකෙ? 
ජ�මM�යN වශෙය� QRගැUෙමJ. 

k ලංකාෙl ඒmයභාවය, ෙභ ෟ�ක අඛ/ඩතාව හා ස්වා;පත�ය සහ�ක කළ හැJ එක 
ම මා�ගය හැම ෙකෙනiට ම ලංකාෙව� ෙකො� ¢ව$ @ව$ ඉඩ! අ_�ය, ¡Jයාව හා 
අධ�ාපනය යන අ_�වා1ක! එක ෙසේ ලබා xම_. ෙ! QRබඳ ව ]f ජාT� )ළ VයN 
ඇ$න! එය අ_� කළ P$ෙ$ ෙමm අ_�වා1ක! ජා� අyපාතය අyව ඔ@නට සහ�ක 
කැර xෙමL. ෙම� ලා ඉඩ! අ_�ය QRබඳ U�ය ලංකාෙl හැම තැෙනක ම ඒකාකාර �ය 
P) ය. 1ංහල, ෙදමළ, Yස්(!, ල�1, යන ඕනෑ ම ජා�කයiට ලංකාෙl ඕනෑ ම පළාෙතක 
ඉඩ! අ_� කැර ගැUමට$ ¡Jයා Jjමට$ ¢ව$ "මට$ 8fව� �ය P) _. 

ෙතො/ඩම� මහතාෙ? ෙයෝජනා යෙථෝNත ක^b 1යGලට ම පටහැL ය. ඒවා_� 
රට ෙබxමN �ස රට එකY) JjමN 1\ ෙනො ෙl. එෙහ_� එම ෙයෝජනා ස!��ණෙය� ම 
ප�ෙpේප කළ P) ය. රට පාවා xෙම� ෙහෝ බ�ජා�ය පාවා xෙම� ෙහෝ ලබන සාමෙය� 
කවර පෙලN ද? ෙතො/ඩම� මහතාෙ? ෙයෝජනා ෙකොC සං�ධානයට රට ෙදකට Jjමට 
ආයාචනා JjමJ. ඔ@නට යට$ "ෙමJ. 

ඉ�3යාව පවා තහන! කළ තස්තවාx ෙකොC සං�ධානය සමඟ සාක�ඡා Jjමට 
සාමකා` මහජනතාව �1� ප$ කරy ලැ¥ රජයකට J1 ම බලයN නැත. ඔ@� පළYෙව� 
ම ආPධ Vම දමා සාක�ඡා ෙ!සයට පැ�[ය P) _. ෙදමළ ජනතාව ෙවyෙව� කතා 
Jjමට අෙනi$ ෙදමළ ක/ඩායමකට නැ� J1 අ_�වා1කමN ඔ@නට නැත. උ)^ 
නැෙගන�ර 1Cන ෙදමළ ජනගහනෙය� ෙකොටසN පම[ ෙ! ෙකොC සං�ධානයට 
පpපා�$වය දNව�ෙ�. 

k ලංකා රජය ෙ! පශ්නෙF යථාත$වය ෙ$^! ගත P) ය. පශ්නයට ස්¦ර QRයමN 
ෙස�ය P$ෙ$ ඉ� ප] ව ය. තම� ඊ ළඟට බලයට පැ�ෙණ�ෙ� ෙකෙසේ ද ය�න ෙම�ලා 
පYඛ$වෙය� සැලැmම රට තව$ අගාධයට වැ~ෙමJ. 

ෙ! රෙg ඒmයභාවය$ ෙභ ෟ�ක අඛ/ඩතාවය$ ස්වා;පත�යN Vඳ ෙහළන, රෙg 
බ�ජා�ය ]f ජා�යකට ප4ව�තනය කරන J1\ QRයමN ෙ! දැෙවන පශ්නයට �ස මN 
ෙනොවන බව නැවත$ පකාශ කර�� ෙ:ශ ෙප                         ්` ජා��ෛත§ හැම ෙදනා �1� ම යෙථෝNත 
ෙයෝජනා එකෙහළා ප�Nෙෂේප කළ P) බව අවධාරණෙය� සඳහ� ෙකෙර�. 
 
3න�ණ 1991.12.30 
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ය)^("ම: ච�ත ලNමාG මහතා 


