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�තව� ජනා	ප� �මා ෙවතට� 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
දැ� අපට උවමනා කර�ෙ� ෙ�ශපාලන ප� ෙනො වැ ක���� එක� � රට 

සංව�ධනය කැ! ගැ#ම යැ$ %ක කලකට ෙප! මැ&'('ෙ) මහ !+ෙ) , -ම� ජනා/ප0 
ෙ1. ආ�. ජයව�ධන මැ0�මා පකාශ කළා. ෙ6 පකාශය ඉතා වැදග� බව ෙද:ය� ස;ත 
ෙලෝකයා ම =+ග�නවා ඇත . 

ෙ�ශපාලකෙයෝ ලස්සන ��  �ය�නට හ" හප�#. ඒ ලස්සණ ��  &යා'මක 
කරවා ගැ+ම ජනතාවෙ- හප�කම.. /ය0 ෙ1ද අමතක ෙකොට එ5ස' වැ රට සංව7ධනය 
කෙළො' දස වසර5 ඇ;ළත < ලංකාව ෙද= ෙලොව5 කැ>ගත හැ� ෙ=. ෙ  තර  
ස්වාභා@ක @ප'�වA� �BC ස්වභා@ක ස ප'�වA� DEC රට5 ෙකො�� ෙසොය�න 
ද? 

GB රජාණ� වහ�ෙසේෙ- කාලෙය� රාජාHI කමය යැ, සLහාHI කමය යැ. පාලන 
කම ෙදක5 @ය. ෙකොෙසොM රජ;මා ආO� අමාත� මHඩල D�Qවා ෙගන රට පාලනය කළ 
අතර ARඡT� හා මMලෙයෝ සLහාHI කමෙය� රට පාලනය කළහ. එ.� ARඡTU අ� 
හැමට ම වඩා V�C වැ /Wයහ. එයට පධාන ෙහේ;ව ඔZ� ;ළැ සම[ය, +� ගEක'වය හා 
ප�ප'� ගEක'වය �\ම.. < ලංකාවට ද ARඡT පාලන කමය වැ] රජය5 අත�වශ� බව 
අනාගතය ගැන මැදහ' වැ #ව_� සලකා බලන @ට වැටෙහනවා ඒකා�ක.. 

ඉංa�� ෙ  රටවM පාලනය ෙකෙළේ අ'හැර යන අදහ/� ෙනොෙ=. රට සංව7ධනය 
කළා. එෙහ' අ'හැර ය�නට /BZණා. එෙසේ යන@ට /තා ෙහෝ ෙනො /තා ෙහෝ පb 
ෙ�ශපාලනය O [යා. අෙc ජනනායකය� අdරද7e වැ �ස් fB]� එය Dgග'තා. ෙබදා 
ආHI කරනවා යැ. ඉංa�නට ෙදොස් නැh අෙc අය ෙබO ආHI කර�නට පට� ග'තා. 
දැ� අෙc රෙට� පමණ5 ෙනො වැ අසMවැ/ රටවල ද ෙ1ද i�නක  ෙබොෙහොම.. 

< ලංකාවට ස7වජන ඡ�දය ලැ\ අZEB පනහ5 ගත Zණා. පb ෙ�ශපාලනය එන;E 
පැවැ� මැ�වරණවලO වැ� කලබල ;GෙH නැත. පb ෙ�ශපාලනෙය� පj මැ�වරණ 
අවසානෙය� කලබල වැ� Zණා. 1970 O මැ�වරණෙය� පj කලබල ෙනො වැ දEC 
ෙකෝළහල ඇ� Zණා. 1977 O මැ�වරණෙය� පj ද දEC ෙකෝළහල ඇ� Zණා. oළඟ 
මැ�වරණෙය� qම�� qම5 ෙ=දැ. /ත�නට බැ" තර  දEC ත'වය5 ෙපෙන�නට 
ඇත. 

oළඟ මැ�වරණය පව'ව�න සමා#පා�ක ]ෙයෝජන කමෙය� ෙහොඳ පැ'ත5 ඇත. 
මහජා�ය වන /ංහලය� ෙබO /Wන ]සා අෙc රටට ෙහොඳ නැ� බව ජනරජ පනත හදන 
අවස්ථාෙව� ද කEC ස�ත වැ ෙප�වා B�නා. පාලකය� බාර ග'ෙ' නැත. හැමදා ම 
එ5ස' ජා�ක පbයට ඡ�ද වැ � ගණන5 ලැෙබන ]සා සමා#පා�ක කමෙය� හැමදා ම 
බලෙt ඉ�නට Dgවනැ. /ත�නට ඇත. එය එෙසේ /Bෙ= යැ. /uම අපහj ෙ=. ම; 
සඳහ� කEC මැදහ' වැ #ව_� සලකා බල�න. 

1970 මැ�වරණෙtO < ලං. ]. ප. ආසන 915 ලබා ශ5�ම' වැ සමසමාජ හා 
ෙකො��]ස්v පb ෙදක ද සහාය කැ>ෙගන රජය5 D�ෙට=වා. ෙ  සමා#පා�ක 
]ෙයෝජනය කමය ;Gණා න  ඒ ;� පbයට ම ලැෙබ�ෙ� ආසන 70 .. රජය5 
D�Qව�නට ෙනොහැ� ය. 1977 මැ�වරණෙය�O එ. ජා. ප. ආසන 140 5 ලැGවා. 
සමා#පා�කය ;Gණා න  ලැෙබ�ෙ� ආසන 93 .. රජය5 D�Q@ය හැ� ය. එෙහ' 
B7වල ය. හැමදා ම එක/ය හතgෙහේ ගණ� ලැෙබනවා යැ. /තනවා න  එය මහ 
fළාෙව�. ආසන 1255 ලැGණ' රජය5 D�Qව�නට ෙනොහැ� ෙ=. 

බට�ර ජ7ම]ෙt �ෙබ�ෙ� සමා#පා�ක ]ෙයෝජන කමයට සෑෙහන තර  සමාන 
ආHI කමෙය�. එස්. |. }. සහ �. }. ~. යන පධාන පb ෙදක හා එෆ්. }. |. යන j� 
පbය5 ද එ රට ඇත. ගත � අZEB �හට ම ත] පbයකට රජය5 D�Q ව�නට ෙනොහැ� 
@ය. 
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1949 /ට 1969 ද5වා' 1969 /ට අදවන ;E' පධාන පb ෙදක රජක  ෙකෙළේ j� 
පbෙt සහාය ඇ� ව ය. ජ7ම]ෙt j� පbය' ජ7ම�වE� ම ය. 

< ලංකාෙව� මහ ජා�ය වන /ංහලය� අ�' පbය' සමග දහයකට පමණ ෙබO ඇත. 
< ලංකාෙව� ජනගහනෙය� /යයට පනහ5 මසකට EDයM ;� /යයකට අI ආදාය  
ලබන අය ය. �වන අංකය ඉහළ යෑම ]සා මධ�ම ප��ෙt ජනතාවෙග#' /යයට අ�ව5 
Bකෙසේ �ව' වන අය .. එෙහ.� මැ�වරණ පකාශ ෙකොපමණ ලස්සනට fදණය කැ> 
B�න' /යයට අ�ව5 පමණ වන Bcප;� ෙ- �තට වV�ෙ� qස[] ]වා ගැ+ෙ  
ෙකොටස .. 

1970 මැ�වරණෙය�O එ5 පbය�� �වා හ ෙඳ� ෙහෝ ෙගන@' හාMෙසේE ෙදක5 
ෙදනවාය �යා. ඉ�� Bcප' ජනතාව ඡ�දය B�නා B�නා B�නා තම.. ඒ පbය රජය5 
D�ෙට=වා. ෙපොෙරො�Bව ස �7ණ ZෙH නැහැ. බලාෙපොෙරො'; j� T Bෙක� 
ෙ=දනාෙව� තරෙහ� ඉ�නා @ ට 1977 මැ�වරණෙය� O අෙන5 පbය �වා ධාන� 
රා'තM අට5 ෙදනවාය �යා. Bcප' ජනතාව ඡ�දය B�නා B�නා B�නා තම.. 

බලාෙපොෙරො'; j� T Bෙක� ෙ=දනාෙව� හා තරහෙය� /Wන ජනතාවට ඔය 
ෙදපbය ම ෙම ානවා ද ෙදනවා යැ. �ය�ෙ�? ෙමොනවා ෙදනවා යැ. �ව' ක=ද බාර 
ග�ෙ�? තව' ෙමබ� කEC ]සා ෙවන ජන�ය පbය5 ඉV"යට නාෙවො' ලබන 
මැ�වරණෙය�O සෑෙහන සංඛ�ාව5 ඡ�දය ෙනොO ඉ�නවා. එෙසේ Zෙවො' සමා#පා�ක 
]ෙයෝජන කමය යටෙ' රජය5 D�Qව�නට ෙනොහැ� ෙවනව ා ඇත. 

මහජා�ය වන /ංහලය� සම[ ෙවනවා න  ෙ  පශන්ය ඉෙ� ම ]රාකරණය ෙවනව ා. 
ජනගහනෙය� /යයට 74 5 සම[ � @ට ඉ�" /යයට 26 ෙමොනවා කර�නද? අ/ංහලය� 
වන ද�ළ හා fස්A  ෙදපbයට ම තව' ඉMල�නට ෙදය5 නැ� තරමට වරපසාද 
ලබාෙගන ඇත. තව j� j� ෙ� ;Gණ' /ංහලය� සම[ Zෙවො' අ/ංහලය� එක; 
ෙවනවා ඒකා�ත.. /ංහල සම[ය ජා�ක සම[ෙt පදනම. �ය�ෙ� එෙහ.]. 

1968 හා 1969 ව�ෂවල Dංහල සම(ය ජා0ක සම(ෙ) පදනම$ යන ෙ�මාව යටෙ� 
E= ෙදොළහF Gව�ප�වල පළ කැ!�H. එ$� E= හතරF Iදණය කරවා =ටප� දහදාහF 
ෙබදාහැ'ෙයH. ඇතැ6 E= අවසානෙය; Dංහලය� සම( ෙනො�වෙහො� DංහලයාෙL 
අනාගතය අM�$ අM�$ අM�$ Nයා ��වරF සඳහ� කැ! ඇත. 

ආචා�ය වQපළ රාRල ෙත�� වහ�ෙසේ වෙයෝවෘ�ධ Uව VබමXය6 මහතා හI � 
ඇත. Dංහලය� හා සම(ෙය� වාසය කර�නට ඉතා කැම0 ෙකෙනY Z එ�මා Nයා 
ඇ�ෙ�, ෙ6 රෙ\ සම(යF ඇ0 කර�නට න6 පළIව Dංහළ ෙබෞ�ධය� සම( :ය ^� ය. 
එ:ට Iස්E6ව� Dංහලය� සමග එක� ෙවනවා ඇත. අන��ව ද:ඩ ජනතාව ද Dංහලය� 
සමග එක� ෙවනවා ඇත. ජා0ක සම(ෙ) පදනම Dංහල සම(ය බව$. 

ව7තමාන ලංකාෙව� ෙ  සම[ය ඇ� කළ හැ� වැ /W�නා <ම' ජනා�ප� ෙ�. ආ7. 
ජයව7ධන මැ�;මා ය. ලබන මැ�වරණෙය� පj ජනරජ පනෙ' වචනය5ව' ෙවනස් 
කර�නට හැ�යාව5 ෙනො ලැෙබ�ෙ� කවර පbයකට ව' ;ෙන� ෙදකක ඡ�දය5 
ලැෙබ�ෙ� නැ� ]සාය. <ම' ජනා�ප�;ම], සමා#පා�ක ]ෙයෝජන කමය ෙව#වට 
ම; සඳහ� කEC අ#ව අ�' මැ�වරණ කමෙය�� රජය5 D�Qව�නට &යා කරන 
ෙම� ෙ  රෙට� සම[ය' V�Cව' අෙcbා ෙකෙර�� කEණාෙව� ද�වා /W�. 

අ�' ]ෙයෝජන කමය @E�ධ පbය5 නැ� පb කමෙය� �5ත පාලන කමය5 @ය 
�; ය. පජාත�තවාදය අ#ව @පbය5 ��ය �; ය ය# අ ැතැf�ෙ- අදහස.. එය 
ත7කා#�ල ෙනො ෙ=. 1948 ෙසෝMබ" ආHI කමය එන;E ෙ  රෙv ;GෙH 
පජාත�තවාO පාලන කම බව කZE#' Dgග�නවා ඇත. ඒ කාලවල @E�ධ පbය5 ෙහෝ 
@පbය5 ෙහෝ ;GෙH නැත. එපමණ5 ෙනො වැ ෙමකල ද පජාතා��ක සමාජවාO ෙබොෙහෝ 
රටවල @පbය5 නැත. ෙමබ� රජය5 D�Qව�ෙ� පව'ව�ෙ� ෙකෙසේ දැ. සඳහ� කළ 
�; වැ ඇත. 

මැ0වරණයකට හයමසකට ෙපර ෙ�ශපාලන :දaාව ෙහොb� ද�නා නා නා :ෂයය�; 
XGණ ෙ�ශපාලන ප�යකට ස6බ�ධ නැ0 උග��ෙග� මcඩලයF =;d:ය ^� ය. 
ඔ�� :D� ඉ&' ව�ෂ පෙහේ, කළ ^�, කළ හැN සංව�ධන සැලැස්මF රෙට; සංස්කෘ0ය 
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පV f6 ෙකොට හැ&ය ^� ය. එය සGරාgමට VhV මැ0වරණ පකාශයF ඔ�� :D� ම 
=+ෙයළ ෙකොට ෙ�ශපාලන ප�වලට හා මහජනතාවට ද ඉ&'ප� කළ ^� ය. එය =+ෙයළ 
N'මට ෙපර හැම ෙ�ශපාලන ප�වල ම අදහස් :මiම ද කළ ^� ෙj. 

ඒ මැ0වරණ පකාශනය =+ග�නා ප�වලට මහජනයා ඡ�දය &ය ^� ය. ඒ මැ0වරණ 
පකාශනෙය; 0ෙබන කාරණා තම ප�යට බලය h�ෙනො� ෙහොb� සGරන බව මැ0වරණ 
පකාශනය =+ග� හැම ෙ�ශපාලන ප�යක ට ම !ස්�6වල , පකාශ කළ හැN ෙj. ප� 
N;පයF එෙසේ පකාශ කරනවා න6 මහජනයාෙL වැm :ශ්වාසය &නා ග�නා ප�යකට 
ජයගහණය කළ හැN ෙj. 

අoනව රජය =;d�ෙ6 , එක ම පකාශනය =+ෙගන තරග ෙකොට ජයග� හැම ප�යF 
ම එF:ය ^� ෙj. වැm ආසන ගණනF &p ප�ෙය; පධාXයා අගමැ0 :ය ^� ය. ආසන 
දහයකට එFෙකනා ගණෙ� ඇම0ව� ෙතෝරා ගත ^� ෙj. ආසන දහයකට වඩා &p 
අෙනF ප�වලට ද ආසන ගණන අ�ව ඇම0ක6 &ය ^� ය. ඇම0ව�� ගණනට 
ම�qව�� ෙබදා කHd හදා ගත ^� ය. මැ0වරණ පකාශනය =+ග� අයට Xදහස් 
ම�qව�� වශෙය� ෙප# D%ය හැN ය. 

ෙමබ� කECවල O i�නට අ.� නැ� ෙ� කතා කරනවා, Aයනවා යැ. ඇතැ  අය 
ෙදොස් �යන බව ද]� . GBරජාණ� වහ�ෙසේට' අන�ත ෙදොස් නැh සමාජෙයක �ව'වන 
@ට ෙදොස් ඇ�මට �දාන  @ය �; බව ෙහො�� ද]�. GBරජාණ� වහ�ෙසේට ලැGC 
ෙදෝෂාෙරෝපණවA� දහෙය� පං�ව5 ව' තව ම අපට ෙනො ලැෙබ.. ඔය ෙදෝෂාෙරෝපණ 
තව නව/ය අ� නවෙය�� වැ� �@ට මඳ5 සලකා බල�න . 

<ම' ජනා�ප�;ම], සමා#පා�ක ]ෙයෝජන කමය ෙව#වට ෙ  මැ�වරණ කමය 
ෙහෝ oට සමාන කමය5 ෙහෝ ඔබ;මා සලකා බැ0ෙවො' ෙ  රෙට� සම[ය' සාමය' 
සංව7ධනය' ඉහළට ම නැ� ෙගොස් < ලංකාව නැවැත' ධ7ම�Tපය5 හා ෙපරVග 
ධාන� ාගාරය5 ව# ඇත. ඔබ;මා ෙ  ගැන ෙනො සලකා /Wෙයො' /ංහලයාෙ- අනාගතය 
අ�E. අ�E. අ�E. ! 

 

"@>ස 1982.02.21  
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