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අ��� �යෙය	
 ප� �ංහලයා ෙ� ත��වය 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
ප�� සං�ධානය මහ ජා�ය �ඩා ජා�ය !"ෙ# $ ෙටෝපකමය( බව *වා ෙබොෙහෝ 

ෙදනට මතක ඇතැ 0 1ත�. ප�� සං�ධාන සංගමෙ4 5ෙයෝ6ත 78ස( ප9:ය ;ෙනක 
පැ�ණ හ<�ණා. ඒ අය !යා 1>ෙ4 ඒ සංගමය එබ@ නරක අදහ1� ෙනොපවBව�න( 
බවB ඉතා ෙහොඳ අදහ1� පවBවාෙගනැ යන EF� වැඩ 7Gෙවළ( බවB ය. එෙහ0� ප�� 
සං�ධාන සංගමයට ෙදොස් පැවැ"ම >කකට නතර කර<. එෙහB ප�� සං�ධාන න�� 
කැෙරන කටIJ 7GෙවළB එ0� ලැෙබන ප�ඵලB NවO� සලකා බල<. 

ය#!1 රටකට ෙනොදැ8ය හැ! තරමට ජනගහනය වැ� ෙවනවා න# එය අP 
කැQගැRම ගැන �STධ ෙන ා �ය IJ ය. එෙහB Eරාණ ලංකාෙU සමෘTWමB කාලවලැ 
පැවැ� ජනගහනයB සමඟ සසඳා බලන �ට වYතමාන ජනගහනය එ0� හතෙර� 
ෙකොටස( පමණ ය 0 !ව IJ ය. එෙසේ ම මහවැZ ෙයෝජනා කමය ස#�Yණ වන �ට 
ර[ාවලට �59� ම\ ෙවනවා ය, එෙහ0� උBපB� පාලනයට කැමැ� නැ� බව 
අගාමාත� ඩ`Z ෙසේනානායක මැ�Jමා ප1TWෙ4 !යා �aO. සමෘTWමB Eරාණ ලංකාෙU 
තBBවය පෙසකැ තබා වYතමාන අගාමාත�Jමා !යන කතාව සත� න# ජනගහනය වැ� ය 
!යන කතාව අbZක ෙබොSෙව!. 

ප�� සං�ධානය ��ධ අංශය� ෙග� I(ත EF� වැඩ 7Gෙවල( �ය හැ! ය. එෙහB 
දැ� බdල වැ කැෙරන බව ෙපෙන�නට �ෙබ�ෙ� උeපB� පාලනය 0. එය ද අ5ය# 
�Wයට 0. තව �ක කල� යන 
ට උප� වළ�වන ෙබෙහ ෙප� හා උපකරණ ප�ක 
ෙවෙළ�� ෙග� ද ලබාගත හැ� ෙවනව ා ඇත. ස්fඩනය වැ5 රටවලැ උBපB� 
පාලනෙය� හා5 �ය හැ(ෙ( සාදාචාර අංශෙය� පමණ ය. ජා�ක හා ආග�ක සංඛ�ා 
වශෙය� හා5ය( ව�නට ඉඩ( නැත. ලංකාව ��ධ ජාj� හා ��ධ ආග�කය� 1>න 
රෙට!. එෙසේ ම ජාj� හා ආග�කය� අතර තරගය( �ෙබන අවස්ථාෙව!, බලය 
ලබාග�නට හා ර[ාව Qකැ ග�නට �තාෙගනැ ජා� හා ආග# වශෙය� සැලැlම 
ෙබෞTධකමකට ෙහොඳ නැතැ 0 !යන කාලෙය! ෙ#. ෙ# කSn අNවැ දැනට කැෙරන 
උBපB� පාලන කමය 1ංහලයා ෙo �නාශය 7Oස ෙහේJ ව�ෙ� නැTදැ 0 NවO� 1තා 
බල�න. 

ප�� සං�ධාන සංගමය ඉ;8පB කළ සංඛ�ා ෙ�ඛන තYකාN$ල වැ NවO� සලකා 
බල<. 1962 1ට 1990 ද(වා ඇ� අ�Su 28 Jළැ 1ංහලය� 1යw ෙදනා ම උBපB� 
පාලනය කරTx අ1ංහලය� 1යw ෙදනා ම උBපB� පාලනය ප�ෙ[ේප කළB 1990 xB 
1ංහල ජන ගහනය Jෙන� ෙදක( බව ෙප�වා x ඇත. 1යw 1ංහලය� උBපB� පාලනය 
කර�ෙ�B නැත, 1යw අ1ංහලය� උBපB� පාලනය ෙනොකර�ෙ�B නැත. එෙහ0� 
1ංහලයනට aය ව�නට කSණ( නැත යN ඔ�� ෙo !යමන 0. එය සත�ෙය!. එෙහB 
ය#!1 �;ෙය!� එෙසේ �ෙවොB 1ංහලයා ෙo අනාගතය ෙකබ@ දැ 0 පළ< සලකා බල<. 

1962 x 1ංහලෙයෝ 74 ල[ෙය!. ද�ඩෙයෝ 23 ල[ෙය!. <ස්Z#වS 6 ල[ෙය!. 
ඉ;� ෙ# අ�Su 28 Jළැ 1ංහය� පමණ( උBපB� පාලනය කෙළොB 1990 x 1ංහලය� 
එ( ෙකෝ> �1 ල[ය( ද, ද�ඩය� හතZස් හය ල[ය� ද, <ස්Z#වS පහෙළොස් ල[ය( 
ද �ය හැ! ය. ෙ# �1 අට අ�STද Jළැ 1ංහලය� ෙo වැ� fම 1යයට 62 !. ද�ඩය�ෙo 
වැ� fම 1යයට 1යය!. <ස්Z#වS� ෙo වැ� fම 1යයට එක1ය පනහ!. ෙ  කමයට 
අ$%& 
' අෙට� 
' අටට ගණ� හදාෙගන (යාම ෙ  ව)ෂෙ+ 'ට අ$%& 145 �� එ 
න , 2114 2 ද
ඩ ජනගහනය 'ංහල ජනගහනය ඉ�මවා ය8. 2121 2 9ස්<  ජනගහනය 
'ංහල ජනගහනය ඉ�මවා ය8. 2135 2 9ස්< ව% පළ9 වැ> ජ ා�ය ෙව�. ද
ඩෙයෝ ෙද 
වැ> ජා�ය ෙව�. 'ංහලෙයෝ @� වැ> ජා�ය ෙව�. 

1ංහලය� 1යw ෙදනා ම උBපB� පාලනය ෙනො!"මB අ1ංහලය� 1යw ෙදනා ම 
උBපB� පාලනය ෙනොකර ෙනො1~මB 5සා 2135 xB 1ංහලයා J� වැ5 ජා�ය 
ෙනොව�නට 7ළවන. එෙසේ �වB සංඛ�ා ෙ�ඛන අNවැ උBපB� පාලනය වැ� වශෙය� 
කර�ෙ� 1ංහලය� බවB අ1ංහලය� ෙo උBපB� පාලනය ද�ඩය� අතර 9F වශෙය� 
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බවB <ස්Z#වS� අතර ඉතා ම 9F වශෙය� බවB පැහැ;G වැ ෙපෙන0. ය#!1 
�;ෙය!� 1ංහලය� 1යයට හැBතෑපහ( උBපB� පාලනය කරTx අ1ංහලය� 1යයට 
�ස්ස( උBපB� පාලනය කළB වYෂ 2135 හා 2235 අතර කාලෙ4 x 1ංහලයා J� වැ5 
ජා�ය ව�නට ඉඩ ඇත. ඉ;� 1ංහලය� 1යයට පනහ( උBපB� පාලනය කරTx 
අ1ංහලය� 1යයට �හ( උBපB� පාලනය කළB වYෂ 2235 හා 2335 අතර කාලෙය� x 
1ංහලයා J� වැ5 ජා�ය ව�නට ඉඩ ඇත. 

ප�� සං�ධාන සංගමෙ4 සංඛ�ා අNවැ <ස්Z#වS� උBපB� පාලනය ෙනොකෙළොB 
1962 හා 1990 අතර කාලෙය� 1යයට 150 ( වැ� ෙව0. 

ඇම8කාෙU <� ප;ං�කSෙවෝ රJ ඉ�;යාNෙවෝ ය. Iෙරෝපෙය� එ� ප;ං�යට :යාd 
අ�Su හාර1යයකට ෙපර ය. දැ� <� ප;ං� කාරය� ෙo තBBවය ෙකබ@ ද? ඔ�� ෙග� 
ඉ�8 >ක ඉ�හාසඥයනට පYෙ4ෂණ පැවැBfමට ආර[ා කඳ�Sවලැ ෙකො� කැQ ඇත. ඒ 
අතර අwෙත� :ය ප;ං�කාරය� ෙo ජනගහනය දහ අට ෙකෝ>ය ෙත( නැඟැ ඇත. තව 
අ�Sද හාර 1යය!� 1ංහලයාටB ඔය තBBවය එළැෙඹ�ෙ� නැTදැ 0 1තා බල�න. 
1ංහලය� ෙ# රෙට� නැ� �ෙණොB නැ� �ණා ම 0. තව අ�Su හාර 1යය!� 1ංහල න# 
මNෂ� වYගයා ගැන පYෙ4ෂණ පැවැBfමට කැමැ� �ද�ාඥය� ෙo පෙයෝජනය සඳහා ඒ 
කාලය වන �ට ඉ�8 1ංහලය� >ක ෙදනා ආර[ා කඳ�Sවලැ ෙකො� කැQ තබ�නට 1u 
වN ඇත. 

රටට ජනගහනය වැ� න#, ප�ලට දSව� වැ� න#, එය මව ෙo ;� පැවැBමට බාධා 
න#, දSව� ෙo උවමනාව� 78මහ�නට 7යාට හැ!යාව නැB න# ජනගහනය අP 
කැQගත IJ ය. එයට අ� කමය( නැB න# උBපB� පාලනය ෙහෝ කළ IJ ය. එෙසේ න# 
1ංහලය� පමණ( වඳ කර�ෙ� නැ� වැ රජෙ4 ස#මත R�ය( යටෙB ෙහෝ ස#මත 
ප�පB�ය( යටෙB ෙහෝ 1ංහල, ද�ඩ, <ස්Z# යන ක�S� අතරB එක හා සමාන 
උBපB� පාලනය( ඇ� කළ IJ ය. ඒ අතර ම අෙe අගාමාත�Jම� !යන ප8; මහවැZ 
ෙයෝජනා කමය ස#�Yණ වන �ට වැඩට �59� ම\ �ෙණොB නැවැතB ඉ�;යාෙව� 
ක#කSව� ෙග�වාග�නට 1u වන බව ද අමතක කළ IJ ෙනො ෙU. 

1ංහල කැ(�ම( නැ� අය ෙ# Z7 !යවා බ5B වා, බ5B වා, බ5B වා. 1ංහල 
කැ(�ම( ඇ� අය ෙ# Z7ය !යවා NවO� සලකා බලB වා! බලBවා! බලBවා!  
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