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උ�ෙ� සාමය ර��න ෙමතර� වැය කර�ෙ� 
ඇ� 

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

“උ�ෙ� පව�න තස්තවා�  යාව� මැඩපව#වා සාමය $%ම &'ස රජය )නකට +. 
දස ල/ය0 පමණ වැය කරනවා. උ�ෙ� සාමය උ�ෙ� ජනතාව 12� ම $කෙගන 24නවා 
න5 ඒ ෙව7ෙව� වැය කරන ෙකෝ4 ගණන0 9දල රෙ: ෙපො< ජනතාවෙ= යහපත උෙදසා 
සංව�ධනය ෙව7ෙව� වැය කර�න @AවB.” 

ස්වෙCශාර/ක ෙසේවා @EF පාඨමාලාව ඇහැIයෙගොඩ මැ�වරණ ෙකො:ඨාසෙJ 
ස්ෙKLඡා ෙසේවකය� ෙව7ෙව� ආර5භ කළ අවස්ථාෙව�� පැවැ� උ#සව සභාව ඇමැR 
රාජ� අ ාර/ක Bෙයෝජ� ඇමැ� අST�ඥ ම�1� Vලර#න මහතා ඉහත අදහස් පළ කෙළේ 
ය. 

ඇමැ�ව+, Bෙයෝජ� ඇමැ�ව+, ම�Yව+ Bක5 ආවාට Zයාට කතා කර�ෙ� නෑ 
ෙනොවැ? Bෙයෝජ� ඇමැ��මා ෙ= )නකට දස ල/ෙJ ගණන අ7ව ගණන වැ� කළ 1ට 
මසකට +. ෙකෝ4 �න]. අ^+Cදකට ෙකෝ4 �ස් හය]. ගත _ අ^+< පහට ෙකෝ4 එක2ය 
අaව]. උ�රට ඇමැ�ව+� Zය )නය��, 1ෙශේෂෙය� cම# ජනාSප��මා Zය )නය�� 
ආර/ක 1S 1ධාන සඳහා ෙකොපමණ 1යද5 ව�නට ඇCද? අ�ෙ�ක 1යද5 )නකට දස 
ල/ය ගණෙ� තැeෙවො# තව# +. ෙකෝ4ය0 පමණ 1ය හැf ය. 

1958 � c 1ෙරෝk ෙකෝලහල �eණ# ෙ5 වාරෙය� ෙම� )ගට ZෙJ නැත. පlZය 
අ^+< පහ ඇ�ළත ෙකොපමණ m1ත 1නාශ කළා ද? ම7ෂ� m1තයක ව4නාකම 
+&යnවo� අගය�නට ෙනොහැf ය. ෙ5 කාලය �ළ 2< _ ෙCෙපොළ 1නාශය ද ෙකෝ4 
ගණෙනf. උ�රට 2p# පp) කරන 1යද5 එක� කළ# ෙකෝ4 පෙකෝ4 1ය හැf ය. එය 
ඉ)pයට# කළ r� ම ය. 

උ�ෙ� සාමය ආර/ා කර�නට 1යද5 කර ඇ� +&යn ෙකෝ4 ෙද2යය0 පමණ _ 
9දn ගස්වo� කඩා ග#තා ද? වැn වo� ෙනළා ග#තා ද? ෙ5 රෙ: ජනතාවෙ= ආදාය5 
බ<වo� හා ෙලෝකාධාර ණයවo� ග# 9දn බව ක^+7# ද�නා කාරණෙයf. උ�ෙර# 
සාමය අවශ�]. එෙහ# ෙ5 ෙසnලම අවස� ව�ෙ� කවදා ද? ඊළා5 රාජ�ය &�ට _ දාට 
බව ඔ^� ම fයනවා. 4ක කලකට ෙපර ඊළා5 ස5ෙ5ලනය0 ඇමpකාෙK BෙKයෝ0 
නගරෙJ �eණා. ෙලොව@රා 12v 24න ද�ළ සෙහෝදරය� සහභාw ^ණා. c ලංකාව 
ෙව7ෙව� Bෙයෝxතය� Zයා. එ�� මහ# ආඩ5බරෙය� කළ පකාශ ය0 තමා, “)සා 
සංව�ධන සභා ලබා ගැTෙම� ඊළා5 රාජ�ෙය� අ#�වාරම දමා ග#තා. දැ� එය ෙහ�� 
ෙහ�� ෙගොඩනංවාෙගන යනවා. ක^+# ස�y ව�න.” 

ෙ5 සභාවට මා ZෙJ නැහැ. පlZයදා ෛවෙද�ෝපෙCශ අ7ව මා ඇෙමpකාවට Zය 
අවස්ථාෙK එ� @ව#ප#වල පළ_ පවෘ#�ය0 හැ4යට එ� 24න 2ංහල සෙහෝදරය� % 
ක+F].  

�සා සංව�ධන සභා � ඇෙ උ�රට පමණ� ෙනොෙ�. � ලංකාෙව� අෙන� 
�සාවලට � ඇත.  ංහල පෙ#ශවල �සා සංව�ධන සභා ෙවන ම රාජ&ය� (�)වා ගැ,මට 
ෙනො-ව තම.ෙ/ �සාව පෙ#ශ රාජ&ය� තරමට �01 කැර ගැ,මට අ2ෂඨ්ාන කැ6ෙගන 
7යා කරනවා න8 ෙකොපමණ ෙහොඳ ද? 

උ�ෙ� ඊළා5 රාජ�ය0 ෙගොඩනංවාෙගන යනවා යැ] fයන කතාෙK යම0 ඇතැ] 
2ත�නට ඉඩ0 ඇත. )සා සංව�ධන සභා ෙකො�ෂ� වා�තාෙK අගට හැම )සාවක ම 
ජනගහනය ජා� අ7ව ෙප�වා ඇත. යාපෙ� )සාෙK හ9දාව# ඇ�A වැ 2ංහල ජනගහනය 
23204 බව ඒ වා�තාව ෙප�වා ෙද]. 1981 ජන සංගණනය අ7ව යාපෙ� )සාෙK 2ංහල 
ජනගහනය 4615]. එ]� හ9දාව හැ+F 1ට සාමාන� වැ2ය� දහසකට වඩා නැත. 
යාපෙ� 1ශ්ව 1ද�ාලයෙJ �ෂ� �ෂ�ාව� හාර2යය0 පමණ 24යා. දැ� එ0 ෙකෙනV 
ව# නැතැ] 2ත�. කලබල 2<_ )නෙය� ඔ^� අ� නවෙය� පණ ෙ�රා ග# සැ4 oයා 
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අ#ස� ෙකොට <� orම0 මා ළඟ ඇත. කo� යාපෙ� )සාෙව� )සාප�, ෙපොoස් අSකාv 
ආ� උසස් තන�+වල 24ෙයෝ 2ංහලෙයෝ ය. දැ� ඒ උසස් තන�+වල 24�ෙනෝ ද 
ද�ළෙයෝ ම ය. හැමට වඩා උසස් තන�ර වන )සා ඇම�කෙ5 2ංහලෙයf. එ�මා eCSම# 
�රද�� ඥානව�තෙයf. එ�මා ෙගන යන වැඩ &Iෙවළ පශංසාවට ල0 කළ r� ෙK. 

යාපෙ� පව#නා “ෙ#සවලා5 T�ය”  Bසා එ� ඉඩ5 2ංහලයනට න5 1Vණ�ෙ� 
නැත. හ# ඉලKව - හ#වලාම යන වචන 2ංහල ව�වහාරයට ආෙK ෙදමෙළ� යැ] 2�ය 
හැfෙK. 2ංහලෙJ වචන �eණ# හ#වලාෙ5 T�ය0 නැ� Bසා 2ංහලය� න5 ඕනෑම 
තැනක ඕනෑම ෙකෙනVට ඉඩ5 1Vණනවා. එෙහ]� ද�ළයනට ලංකාව @රා ඉඩ5 ඇත. 
කo7# මා ගණ� �වා. ක^+�ව# වැර) බව %ෙK නැත. නැවැත# ෙම� සඳහ� කර�. 
ගණ� වැර) න5 ක+ණාකර ද�වා එව�න. වැnලව#ත න�� පව#නා ��ය අ0කර 
��2ය අ�හෙයf. එ]� 2ංහලය� ස� ව ඇ#ෙ# අ0කර �ස් නවෙයf. ෙ5 oය�ෙ� 
ෙ�ද අ^ස්ස�නට ෙනො ව ක^+7# දැන ගත r� Bසා ය. 

යාපෙ� ෙ#සවලා5 T�ය �eණ# ප�සn �� හැ$ පා� ෙ�කp හතරකට යට � 
�ෙබන �� පමාණය0 2ංහලය� ස�ව ඇත. 1මn අමර ෙසේකර මහතා එ� )සාප� ව 24 
කාලෙJ රජෙJ ඉඩම0 ෙබදා ෙද�නට 2<1ය. එ]� වැ� ෙකොටස0 ද�ළයනට]. 
2ංහලයනට# Vඩා ෙකොටස් එක2ය හතIහ0 ලැeණා. 1977 කලබල අවස්ථාෙව� පණ 
ෙ�රා ග�නට ඒ 2යnල හැ$ ආවා. පlව 2ංහලය� පණ @දා ෙගොස් ඉඩ5 ෙකොටස් හතරක 
24නවා. ඉ�p ෙකොටස් ආපl 2ංහලයනට ලැ ෙ�1 දැ] fව ෙනොහැf ෙK. 

ෙ8වා <යන =ට මා ද>ළය. සමඟ ත�. =A#ධ යැB සමහA.  තනවා. එය වැර� ය. 
මා ද>ළය. සමඟ ස්වDප E ද =A#ධකම� නැත. ඔ-. අෙG ම සෙහෝදරය. හැIයට 
සළකනවා. එෙහ ෙ#ශපාලන පJවලට ෙබ� සමහර ද>ළය. පමණ� ෙනො ව  ංහලය. 
ද කරන වැර� වැඩට මා ත�. ම =A#ධB. 

@රාණ යාපෙ� 9Anෙල� 24ෙයෝ 2ංහලෙයෝ ය. එයට ෙහොඳ ම සාධකය,  ජය ශ් රී මහා 
ෙබෝk� වහ�ෙසේ $ෙගන සංඝ�#තා රහ# ෙමෙහ'� වහ�ෙසේ දඹෙකොළ පyනට පැ�' 
අවස්ථාෙව� 9A යාපෙ� ම ජනතාව එක� � එය &Iග# ආකාරය]. පlව ද�ළ බලය 
වැ��ෙම� ඉ�p _ 2ංහල ෙගො�� ෙදමළ උLචාරණය අ7ව ෙගො1යා ෙකො1යා ෙකොට 
හpජන ගණයට දැ5මා. තවම# සමහ+�ෙ= පර5පරා නාමය “ෙහේර# 9)ය�ෙසේලාෙ=”  
ආ� වශෙය� පව#වනවා. 

එකල ෙබ ෟ#ධ ස>NෙO සභාපN ව  I ෛවරQ� මහතා සමඟ මා ඔ-. වැRය 
ඉ.නා සමහර ග8වලට ෙගොස් කතා කර Nෙබනවා. ඔ-නට  ංහල බස ඉෙගන  ංහල 
ව.නට බලව උවමනාව� NTණා. එවකට අධ&පන අමාත&ව  I ඊVයෙගොDල මහතා 
එවකට අධ&ාපන අධ&Jකව  I W.  ෙX. Yල�ංග මහතා ෙ/ සහායෙය. ඒ මා(ය.ෙ/ 
අස. ස�ත ඉD[ම� පV�  ංහල පාසD හතර� රජෙO පාසD ගණනට <යාප�ං\ කළා. 
එB. එ� පාසලක ෙගොඩනැ]Dල හදා ^.ෙ. ද මහරගම සාසන ෙසේවක ස>NයB. 1977 
කලබලෙය. ෙ8 වැඩ (cෙවල ස8d�ණෙය. =නාශ e ]යා. 

කo� තව# වෙරක ස� ක�ද]යා ෛවද�නාද� මහතා 1ශාම Zයාට පl )න0 
වxරාරාමයට පැ�ණ මා හ9^ණා. ඔE ��ඝ සාකLඡාෙවf� fයා 24ෙJ කෙතෝoක 
ආකමණය ෙබෞCධයනට පමණ0 ෙනොව ����ට# බලපාන බව]. එයට ෙහොඳම &Iයම 
ෙබෞCධ ��< සමZය බව මා එ�මාට ෙප�වා <�නා. එය ඔE මහ# ස�4� &Iෙගන, 
එවකට ��< මහා සභාෙK සභාප� ව 24 එ�මා ��< ස�� සමඟ සාකLඡා කරන බව fයා 
ෙබෞCධ ස�� සමග සාකLඡා fvම මට පවරා Zයා. අප ෙදෙදනා ම ඒ සාකLඡා ෙහො�� ම 
කළා. කාෙ= අවාසනාවකට ෙහෝ එ�මා හ)ස්2ෙJ මැ+ණා. එ]� ඒ වැඩ &Iෙවළ ද 
වැර<ණා. 

1977 කලබල අවස්ථාෙව� තව කවරදාව ජාNවා� කලබලය� හට ෙනොගැ,මට 
උපකාර =ය හැg ෙයෝජනා පහ� රජයට ඉ�Vප ෙකෙළ>. එB. උ�ෙ� ආරJක හQදා 
දA ප-D සමඟ ස්iරව ප�ං\ කැ6eම ව-jයාව හා එcෆ.lපාස් අතර මහා වනා.තරය 
ජනාවාසය� ෙකොට ජනාmපාතයට >jn. ප�ං\ කැ6eම යන ෙයෝජනාව. 7යාමක 
-ණා න8 හටෙගන �T1 කලබල නතර වන බව ම�වට ජාNවා� කලබල හට 
ෙනොග.නා බව මෙ/ බලව =ශ්වාසයB. 
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පnව nහද වාසය න>. අදහස් ඉ�Vප කළා.  Vල� ෙපොෙළොව ජාN වශෙය. ෙබ� 
ය.නට ඉඩ ෙනො තබා (cව. හැම �සාවක ම ජනාmපාතය අmව ජනතාව ප�ං\ කැ6eම 
ඔ-ෙනො-. ෙ/ අදහස් oවමාA ක6eමට ඔ-ෙනො-.ෙ/ බස දැ,මට වැඩ (cෙවල� 
ෙය�ම යන ෙ8 ෙයෝජනා ෙදක ම 7යාමක gpමට තවම ඉඩ ඇත. ෙ8  යDල රෙl 
ජාNක සම]ය� ඇN gpමට =නා අ ංහලයනට =A#ධ ව ෙනො ෙ�. 

උ�ෙ� 2<වන භයානක  යා &Iෙවළ# ජා�ක ධන 1නාශය# වහා ම නතර කළ r� 
ෙK. එෙහ# <yගැ9F මහරජ�මාෙ= කාලෙය� ෙම� rදෙයf� ව# ෙමකලැ ඇතැ5 
රටවn කරන කමෙJ ආකමණෙයf� ව# ම�දනය fvම ව�තමාන ෙලෝක ත##වයට 
ෙනො ගැළෙ�. කo� සඳහ� ෙයෝජනා පෙහ� පධාන ෙයෝජනා ෙදක න5 ෙනොකළ හැ0ෙ0 
ෙනොෙK. ෙන ාගැළෙප�ෙ� ද ෙනොෙK. ෙමබ� සාමකා� වැඩ &Iෙවල0 ෙනොෙය<ෙවො# 
ඊළා5 රාජ�ය0 නමට ෙහෝ &�yවාෙගන ෙහෝ නැ� ව ෙහෝ බා�ර ආධාර ද ඇ� ව භයානක 
උපදව 2< ව�නට ඉඩ ඇත. අ1 ආrධ හා ෙව� ෙබෙහ# ගැන ෙපොo2ය සැක කරන වා�තා 
වp� වර @ව#ප#� පළ ෙවනවා. ඒවා සැහැn� ෙකොට සැලැfය r� ෙනොෙK. 

ෙකොපමණ ෙහොඳ අදහස� -ව තjයම ඉ�Vප gpමට වඩා සාq�ක ව ඉ�Vප 
gpෙ8 වIනාකම සලකා r�Nධර මා�>ය. වහ.ෙසේලා සමඟ සාකsඡා කළා. 
බලාෙපොෙරො� සපල EෙO නැත. ෙකෙසේ ෙහෝ එබu මා �>ය. වහ.ෙසේ පනස් නම� ව 
එක හv. rෙව ා කවර රජය� -ව ඇo8ක. ෙදනවා ඒකා.තB. අNdජ& මහානායක 
ස්වාw.දය. වහ.ෙසේ සතර නම පධාන රට (cග මහා ස්වාw. වහ.ෙසේලා ලංකා 
ශාසනෙO ආරJාව රෙට� සාමය අරQ1 ෙකොට ෙ8 කA1 සාවධා න ව සලකා බලන 
ෙසේ�වා. 

 ංහල සම]ය ජාNක සම]ෙO පදනමB ය�න මා ෙබොෙහෝ කාලෙයක පට� fයන 
ක+ෙණf. හpයට කnපනා ෙනොකරන  සමහ+� ජා�වාදය ම� ෙකොට අ^සස්නවා යැ] 
ෙදොස් fයන බව මා ද�නවා. දැ� ජා�ක සමZය ගැන Bතර කතා කරනවා. ෙබොෙහොම 
ෙහොඳ]. එෙහ# 2ංහල සමZය නැ� ව කරන ජා�ක සමZය ෙහොඳ පදනම0 නැ�ව හැ� 
ෙගය0 ෙම� කn පව#ව�ෙ� ෙනො ෙK. 2ංහලයනට සමZ ව�න බැp ඇ]? 2යයට 74 0 
වන 2ංහලය� හpහැ4 සමZ ^ෙණො# අ2ංහලය� Bක5 ම අවනත ෙවනවා. උ�ෙ� 
කලබල ඉෙ� ම නතර ෙවනවා. 

අද උ�ෙර� අප ෙවත ත�ජන එnල ව�ෙ� 2ංහල අප �ළ සමZය නැ� Bසා ය ය7 
රාජ� අමාත� ආන�ද �ස්ස ද අn1ස් මැ��මා මා)වල ගංගා�ලක 1හාරස්ථානෙය� � කළ 
පකාශය]. ඊට වඩා ෙලොV අය# +Eෙ� $ස්�5වල � 2ංහල සමZය ගැන කතා කළා. 

)න0 මා හ9ව�නට පැ�' ශාස්තෙK� මාෙදො�වාෙK ෙසෝ�ත ස්ථ1රය� වහ�ෙසේ# 
ගා�� %��ච�ද මහතා# 2ංහල සමZය ගැන සං1ධානා#මක වැඩ &Iෙවළ0 ෙගන යෑම 
&Iබඳ කතා කළා. එ� ප�ඵලය0 වශෙය� පළ9ව 2ංහල බලෙKගය න��, පlව 2ංහල 
බලම�ඩලය න�� සං1ධානය ^ණා. cම# ජනාSප� �මා ද lහද සාකLඡාවක ෙය� 
2ංහල බලම�ඩලය ඉ)pප# කළ ඉn�5 අෙට� පහ0 &Iග#තා. 2ංහල බලම�ඩලෙJ 
ෙ#මාව _ෙJ ෙCශපාලන වශෙය� තම� කැමැ� ප/යට ඡ�දය ෙද�න. 2ංහලය� 
වශෙය� සමZ ව�න ය7]. 

මැ] 22 වැB දා ජා�ක �ර )නය ]. <yගැ9F රජ�මා ආ� �රය� සමරන ෙපරහැර0 
ෙකොළඹ 2ට අ7රාධ@රයට ෙගොස් මහ7වර පlකර ෙගන ආපl ෙකොළඹට ඒමට 2ංහල බල 
ම�ඩලය ෙයොදා ග#තා. එයට cම# ජනාSප��මාෙ= කැමැ#ත# ආර/ා 1S 1ධාන 
සලස්වා �ම# ලැeණා. එය හැම අ�� ම @<ම ෙපරහැර0 ^ණා. ඒ තර5 1ශාල &pස0 මෑත 
rගෙය� f2 ම කටr#තකට සහභාZ ෙනො_ තර5 ය. මහ7වර $ස්�ෙ5 � 2ංහලයාෙ= 
අනාගතය අ�+ වන ලVF පහළ � ඇතැ] පවසන ෙKගව# කතා# පැවැ�ණා. 

eCධ ධ�මය අ7ව සංසාරෙය� සැpසරන ම7ෂ�ය� �ළ ද ෙහොඳ ග�# නරක ග�# 
�ෙබනවා. �Bස්ක�� නරක ග� යට කැ$ෙගන ෙහොඳ ග� ම� කැ$ ගැTම වැදග��ෙ= 
2pත ]. සමහ+� �ළ නරක ග� වැ�ෙය� ම�ෙව]. එ]� ඊ�ෂ�ාව හා පIගැTම 
9nතැන ෙගන ඇත. 2ංහල බලම�ඩලෙJ ඊළඟ $ස්�ම සමස්ත ලංකා ෙබෞCධ ස�� 
ස5ෙ5ලන ශාලාෙK පැවැ#_වා. 
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ලබන මැB 22 වැjදා ජාNක eර සමA �නෙය�  ංහල බල මzඩලෙO ෙදවැj eර 
සමA ෙපරහැර ෙකොළඹ  ට Aoෙz මාගම ෙත� ය.නට බලාෙපොෙරො� ෙවනවා. අෙG 
සාමකාw ෙපරහැරට �ම ජනා2පN�මාෙ/ ආ|�වාදය ආරJාකාp සං=ධානය ලබා 
ගැ,මට බලාෙපොෙරො� ෙවනවා. ]ය වාරෙය� ෙපරහැෙ� වරද� NTෙz නැත. ෙ8 වර 
එෙසේ ම B.  ංහල බල මzඩලෙO පධාන අරQණ  ංහල සම]ය B. 
 

p1$ස 1983.02.27 
පඥාපභා 5 
 
ය�+o�ම: ච�ත ල0මාn මහතා 


