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ජා�ෙ�ද ආග
ෙ�ද �� ෙකොට එ�ස� � 
ලංකාව� ඇ� කර� 

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

� ලංකා ජනරජෙ� �ද! අමාත� මාහාචා$ය %&ස් මැ�(මාෙණ), ඔබ(මා 
,-කර�ෙ� ඉතා භාර0ර කා$ය ෙය1. ඒ ගැන ඔබ(මාට අෙ�ක වාරය6 පශංසා කර�. 
ආ:$වාද කර�. ඒ අතර ම කලා%ය රාජ�ය6 ගැන ද කට;( කරන බව ද දැන ග�නට 
ලැ<ණා.  

ෙ= ජා�ක >නාශෙය� � ලංකාව ෙ?රා ග�නට �ෙබන එකම මඟ පනත රාජ� 
සභාවට ඉB&පC කළ අවස්ථාෙF G ඡ�දය ෙනොG ,Jම K. ආරLා කර ගත;CෙC 
,ංහලයනට �ෙබන එකම රට ද? කලකට ලැM �ෙබන ම�N Oරය ද?  

ඒ පනත ස=මත උෙණොC තව අQR- 25 6 පමණ ගත S කල දTU ඉ�BයාෙF රජය 
පමණ6 ෙනොව ජනතාව සහය කරෙගන ;ද ෙකොට � ලංකාව යටC කර ග�නට ෙහොඳට ම 
ඉඩ ඇත. පහත සඳහ� කRU Yවණැ,� සලකා බලා 0රද$Zව කට;( කර�ෙ� මැනැ>.  
1. � ලංකාව නවයකට ෙබදා හැම ෙකොටසකට ම පාලන බලය -� >ට එ6සC � ලංකාව6 

ඇ� ව�ෙ� ෙකෙසේ ද? ෙමය ෙබොෙහෝ ෙදනා අසන පශන්ය1.  
2. 1997 අෙගෝස්( 23 වනදා යාපෙ� ,ංහල කඩ කඩා මහා ෙකෝලහලය6 පට� ගCතා. 

එK� ,ංහලය� 23,000 6 අනාථ Qණා. ඒ අය නැවත පBං\ කරනවා ද ?  
3. උ(ෙ$C නැෙගන�රC ]රාණ ෙබෞ_ධ >හාර 273 ක නෂට්ාවෙශේෂ �ෙබනවා. යාපෙ� 

පමණ6 මහා >හාර 21 6 �<ණා. ඒවාට ,- Qෙ� Tම6 ද?  
4. ඔQ� ඇදෙගන �ෙබන ඊලා= ,�යම අYව � ලංකාෙF �c- ෙවරd� (ෙන� 

ෙදකකට ආස�න ෙකොටස6 අ,ංහලය� ස( ෙF. එෙසේ QවC � ලංකාෙF eවර 
ක$මා�තෙය� ෙයG ,Jන ,යයට 74 6 Q ,ංහලය� අතර ,Jන ලංකාෙF eවර 
කා$�කK� ෙf තCCවය ෙකබg ද?  

5. අhC කමය අYව උ(රC නැෙගන�රC අ,ංහලය� අතට පC QෙණොC ,ංහලය�ෙf 
රෙට� අනාගත ,ංහලය� jවC ව�ෙ� ෙකො� ද?  

6. අkමංකඩC වF)යාවC අතර �ෙබන පෙ_ශය l>ධ හ�දා ග=මානය6 ෙකොට එයට 
උවමනා කරන පාස!, ෙරෝහ!, කඩසාn] ඇ� ආරLක පෙ_ශය6 1oම කාටC 
pරqතව වාසය 1oමට මා$ගය6 ෙනොව�ෙ� ද?  

7. අkමංකඩC වF)යාවC අතර �ෙබන වනා�තරය මහගස් �rය G ලg එdෙකොට නළ 
dං ස>ෙකොට ෙගො>තැ� කරන ජනපදය6 s�tවා ජනාYපාතයට ,ංහල, ෙදමළ, 
�ස්k=, ජනයා පQ! වශෙය� පBං\ කරuම ජනතාව අතර pහද වාසයට මෙහෝපකාo 
ෙවනවා ඇත.  

8. ෙ= කRU සාමකාvව සලකා බලා wයාCමක ෙනොෙකොට කලා%ය රාජ� s�ෙටFෙවොC 
උ(R Bසාව ස=]$ණ ෙදමළ රාජ�ය6 ෙවනවා. ඉ�හාසය අYව ආස�න ෙදමළ රාජ�ය 
සහාය කරෙගන �h � ලංකාව ම ආකමණය කරනවා ඒකා�ත යැK 1ය�ෙ� අෙn 
ඉ�හාසය ෙහොB� සලකා ෙගන ය. එබg ආකමණ ෙකොපමණ ,- QෙxදැK ඉ�හාසය 
අYව සලකා බල�න.  
ෙමම කRU ,� Yවy� සලකා බලා ඉහත සදහ� අංක 6, 7 කRU ෙනො පමාව 

wයාCමක කර�ෙ� න= මැන> .  
 
ඉ&දා ලංකාGප 1997.09.21 
පඥාපභා 7 
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ය(Rkuම:ච�ත ල6මා! මහතා 
 අ�C ද අ!>ස් මහතා 


