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

 
�ම� ජනා�ප��මාට �, රජයට �, රටට �, ඉතා �තව� වැ $%තව � වා&කව � 

ඉ'(ප� කළ සමහර ක*+ නැවත� ,� ගැ�.මට ෙමෙසේ ද�වා එව�. සාවධාන ව සලකා 
බලන ෙම� ඉතා ක*ණාෙව� ඉ5ලා ,6�.  

� ලංකා ඉ�හාසය අ8ව ,ංහලය� 9,� ද�ළයනට 9*:ධ වැ ආර<භ කළ සටන> 
නැත. ද?+ ඉ�'යාෙව� පැ�ණ ද�ළය� ,ංහලය�ෙ@ අA�වා,ක< උCරා ග�නට සට� 
ආර<භ කළ 9ට ,ංහලය� තම�ෙ@ අA�වා,ක< Dක ග�නට සට� වැCණා. ෙමෙසේ 
,ංහලය�ෙ@  ලE ගණ� F9ත ප(ත�ාග ෙකොට Dක ග� රටA � ලංකාව. ,ංහලයනට 
�ෙබන එකම රට � ලංකාව. එෙහA� කවර ෙහේ�ව> Hසා ෙහෝ ,ංහල ර6� J< අඟල> 
ෙහෝ ෙව� වනවාට ,ංහල ෙ5 ඇ� එක ද ,ංහලය?ව � කැම� නැත. එෙසේ Mව� ෙබොෙහෝ 
කාලයක පට� වාසය කරන අ,ංහලය� සමග Nහදව වාසය කර�නට කැම� ,ංහලය� 
ඔMනෙ@ සාධාරණ අA�වා,ක< සPරා ෙදනවාට ද ඉතා කැම� ය.  

1958, 1977, 1983 Q� ෙ< රෙට� ඇ� R සට� ආර<භ කෙළෝ� ද�ළෙයෝ ම A. 1977 
කලබලය පට� ෙගන 'න දහෙයS � ෙයෝජනා පහ> ඇ�ළ� ස�ෙ:ශය> ඉ'(ප� 
ෙකෙළ�. ෙ< ෙයෝජනා Uයා�මක කෙළො� තව� කවරදාකව � ජා�වාQ කලබල 
ඇ�ව�ෙ� නැතැA සඳහ� කෙළ�. ඒ ෙයෝජනා ෙමෙසේ ය.  

1. ද�ළය� ,ංහලයනට � ෙබෞ:ධයනට � H�දා කරන ෙබො* ෙචෝදනා ෙලොව Pරා 
ප�*වන ෙහA� ඒවාට NCN Z[�* සංඛ�ාෙ5ඛන ස�ත වැ ෙපොත> හැ6යට 
]දණය කරවා ලංකා තානාප�ව*�ෙ@ මා_ගෙය� NCN අය අතර ෙබදා හැ`ම.  

2. හ]දා 9මධ�ගත කර ඇ� ෙහA� aව� - නායක - පාබල හ]දා පM5 සමඟ උ�ෙ_ 
යාපෙ� ප'ං& කරවා ආරEා 9�9ධාන තර S`ම.  

3. කලබලවලට ක$� යාපෙ� වාසය කළ 9,දාහකට වැ� බ:දට ව� ෙගය> ලබා 
ගත ෙනොහැS ,ංහල ජනතාව රජෙb ඉඩ< හා Hවාස Q නැවත ප'ං& කර.ම.  

4. වMHයාව හා අ$මංකඩ අතර මහ වනා�තරය ජනපදය> ෙකොට ජනා8පාතයට 
�HN� ප'ං& කර.ම.  

5. ෙ< මහා කලබලයට dල ෙහේ�ව ඊළා< කතාව A. එෙහA� ඊළා< කතාව රාජ� 
සභාෙf පනතS� g� 9ෙරෝh ෙකොට ඊට පNව කතා කරන අයට උසා9ය මi� 
දjව< S`ම.  

ගත R අM*C හය �ළ ,C R අලාභ හාHවල �මාව> නැ� අතර ඊළා< අ_kදය ද උග . 
ඇත. ඒ අතරට අනවසරෙය� ප'ං& .ෙ< හා ප'ං& කර.ෙ< අ_kදය ද පැන නැm ඇත. 
අනවසරෙය� ඉඩ< අ5ලා ගැgම ෙබොෙහෝ කාලයක පට� ,C ව�නS. ]ල Q ජනපද අසල 
ඉඩ< අ5ලා ග�ෙ� Cnප�කමට ය. මෑතක Q අනවසරෙය� ප'ං& කර.ම පට� ග�ෙ� 
තම�ෙ@ ජන ෙකොටස් වැ� කර ගැgමට ය.  

ෙදවැH අර]ණ ඇ�ව ප'ං& කර.ම පට� ග�ෙ� එකදහස් නව,ය පනස් ගණ�වල 
]ල Q ය. 1956 වන 9ට වMHයාව 'සාෙව� පමණ> අ>කර 27,000 ක g� 9ෙරෝh ව ප'ං& 
කර ෙගන iයා. ද�ළය� එෙසේ කර:Q� ,ංහලය� එෙසේ කෙළේ නැත. ලංකා ද�ළය� 
ලංකාෙf ෙනොෙය> පළා�වල ෙම� ම Zටරටවල ද ප'ං& .ම පට� ග�ෙත� උ�ෙ_ ප'ං& 
කර.මට Z(ස අp9ය. එෙහA� ඉ�'යා8 ව�ක<ක*ව� ප'ං& කර.මට පට� ග�හ.  

1981 ජනසංගණනය අ8ව උ�ෙ_ ප'ං& කරR ඉ�'යා8 ද�ළය�ෙ@ ගණන හැට�� 
දහසS" 1977 පNව උ�ෙ_ ඉ�'යා8 ද�ළය� ප'ං& කර.ම ෙහොඳට ම බrල ය. දැ� 
ලEය ඉ>මවා ඇත. 99ධ සං9ධාන Z�sවාෙගන ෙලෝa ඇදග� �ජකව*�ෙ@ 
d$ක�වෙය� මාසයකට පM5 ,ය ගණH� ප'ං& කරව�ෙ� රජෙb ඉඩ< වල ය. 
අනාගතෙb ,ංහලයනට උ�ෙ_ J< අඟල>ව� ලැෙබ�ෙ� නැත. ෙ<වා ෙහොඳට ම දැන 
දැන� වගSව t� අය කතා කර�ෙ� නැත. මා න< uපවර> ෙ< අපරාධය ෙප�වා C�නා. 
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එයට ලැkෙv බැ8< සංගහය පමw. .ෙරෝදාර පර<පරාවS� පැවත එන ,ංහලය� ෙ< 
තර< Hවට ත��වයට ප� Mෙv ෙකෙසේ ද?  

ෙදවැH අර]ණ ඇ�ව ,ංහලය� ප'ං& කර.ම පට� ග�ෙ� Sතලගම �ලාලංකාර 
ස්වාx�දය� වහ�ෙසේෙ@ ]$ක�වෙය� ෙනොෙබෝදා මාC*ඔය ඉඩ< වල ය. ප�දහස> 
පමණ Z(සS. අනවසරෙය� �HN� ප'ං& කරRෙb ම�දැA �ලාලංකාර ස්වාx�දය� 
වහ�ෙසේෙග� 9ම��. ද�ළය� 99ධ සං9ධාන හදා ෙගන ෙලෝa දාග� �ජකව*�ෙ@ 
d$ක�වෙය� ඉ�'යා8 ද�ළය� උ�ෙ_ හැම තැන ම ප'ං& කරවනවා ය, දැ� 
නැෙගන�රට � පැ�ණ ප'ං& කරව�නට පට� ෙගන ඇත. මාC*ඔය ඉඩ< වල� ප'ං& 
කරවනවා ය යන ආරං&ය ලැkණා. එෙසේ Mෙවො� අෙn රටට � 'yලාගල ෙසනාසනයට � 
මහ� කරදරය> ඇ� 9ය හැS Hසා ඔMනට ක$� මා �HN� ප'ං& කළා යA �ලාලංකාර 
ස්වාx� වහ�ෙසේ පකාශ කළා. කM*� කළ� වරද වරද ම A.  

ෙම�න ෙලෝක PCමය>. උ�ෙ_ අනවසරෙය� ද�ළය� ලE ගණන> ප'ං& කරව:Q 
නැෙග�රට � ඒ උවCර පැ�ණ �ෙබ:Q ඇස� කට� වසා ෙගන ,6 සමහ* මාC*ඔය ඉඩ< 
වල ,ංහලය� ප'ං& කර.ම අර]+ කරෙගන ජනා�ප��මාට � Sයා මහ� 
ආ�ෙදෝලනය> පට� ෙගන ඇත. ලංකාව මහ ]rදට iලා බැස යන තරෙ< අ_kදය> 
කරෙගන ඇත. 9ෙශේෂ හ]දා ෙයොදා �ෙබනවා. 'yලාගල ව�දනා රථ පවා ප`Eා කරනවා. 
ව�දනාක*ව� ග<වලට ෙගොස් PCම කතා ප�*වනවා. ,ංහලය� ෙබෞ:ධය� බලව� 
ෙfදනාවS� පN  ෙවනවා.  

ඊළා< අ_kදය, අනවසරෙය� රජෙb ඉඩ< වල ප'ං& .ෙ< අ_kදය A දැ� අ_kද 
ෙදක> ඇත. ෙ< ෙදකම ෙනොපමාව සං,}වා ගත t� ව ඇත. එයට ෙයෝජනා ෙදක> ඉ'(ප� 
කර�. ~�නට අA� නැ� ෙ: කතා කරනවා යA සම�චලයට භාජන ෙනො ෙකොට සාවධාන 
වැ සලකා බල�ෙ� මැනැ9.  

ඊළා< අ_kදය ෙහො��, නරS�, උපකම�� භාවෙය� ය8ෙව� සං,}වන කම �න> 
ඇත. ජනා�ප��මා ඊළා< හැෙර�නට ද�ළය�ෙ@ සාධාරණ ඉ5�< සPරා ෙද�� ෙ< 
අ_kදය ෙහො�� සමථයකට ප�කැර ගැgමට අM*C හය> ]�5ෙ5 ග� උ�සාහය ව�_ථ 
. ඇත. තව� ඒ මඟ යෑම පෙයෝජනව� ෙනොව8 ඇත. ව_තමාන ෙලෝකෙb හැ6යට තළා 
ෙපළා සමථයකට ප� S`ම ද NCN ෙනොෙf. ඉ�( ව �ෙබ�ෙ� උපකම��භාවයA. 

උ�ෙ_ පාලනය 6ක කලකට ෙහෝ k:�ම�, ඉවසන N�, උපකම�� හ]දා නායකය? 
අතට ප� කර�න. යට u ලEණ �ෙන� t>ත �9ධ හ]දාෙf ම ෙසබ�� ෙතෝරා 
ගැgෙ< Hදහස ඔr ෙවත පවර�න. සමථයකට ප� S`ෙ< බලතල ඔrට ෙද�න. එයට 
NCස්සා ෙතෝරා ගැgම ජනා�ප��මාට අපහN ෙනොව8 ඇත.  

1960 හා 65 � අතර කාලෙය� ෙමතර< බරපතල ෙනො Mව� උ�ෙ_ ෙපඩර5 රාජ�ය> 
Z�s.මට ]:දර� ]දණය කරෙගන මහ� අ_kදය> ඇ� කළා. ඒ අවස්ථාෙf Q යට u 
ලEණතෙය� t� ෙස�ප� (ච� උpගම මහතා එ� පාලනයට ප� කළා. එ�මා 
උපකම��ව �ංසාව> නැ� වැ සමථයකට ප� කළා. ෙස�ප� උpගම මහතා උ�ෙ_ 
ජනතාවෙ@ ෙහොඳම �තයා Mණා.  

අනවසරෙය� ප'ං& .ම Hසා ඇ� . �ෙබන ත��වය පහNෙව� සමථයකට ප�කර 
ගත හැS ෙf. එෙහ� රජය Sයන ප(' උ�ෙ_ හා නැෙගන�ර අනවසරෙය� ප'ං& ව 
,6�න� ඉව� කර�නට iෙයො� සමථය ෙව8වට අ_kද Zට අ_kද ඇ� ෙවනවා ඇත. මා 
ක$� සඳහ� කළ ෙදවH අර]ණ අ8ව අනවසරෙය� ද�ළය� ප'ං& කරව�නට පට� 
ෙගන අM*C 30 > පමණ ෙවනවා. ගණH� ඉ�'යා8 ද�ළෙයෝ ලEය> පමණ ෙව�. ෙ< 
ලEය ඉව� කර�ෙ� ෙකොAබට ද? උඩරට ව�වල ඇබෑ_� �ෙබ�ෙ� 4000 > පමණ �. 
ඉ�� ෙ< ලEය> ජනතාව Hක<ම Zට . ය�නට යA Sෙවො� ඉ�'යා රජය � ජනතාව 
� බලව� ෙසේ 9*:ධ ව8 ඇත. මහා අ_kදය> පැන නi8 ඇත.  

]$� ප'ං& R ලEය> පමණ ද�ළය� එෙසේ ,6යQ පN ව ප'ං& R ,ංහලය� 5000 > 
පමණ ජනයා ඉව� කර�නට iෙයො� සකල ,ංහල ජනතාව ම 9*:ධ ව8 ඇත. මහා 
අ_kදය> පැන නi8 ඇත. ෙ< අ_kද ෙදක ම පැන ෙනො නi�නට � රෙ� සාමය 
පැ�ෙර�නට � උපකාර වන එෙසේ ම කළ හැS ෙයෝජනාව> ඉ'(ප� කර�.  
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උ�ෙ_ වMHයාව � අ$මංකඩ � අතෙර� අනවසරෙය� ප'ං& . ,6න ඉ�'යා8 
ද�ළය� ඉ'( කාළෙය� � ලංකා Pරවැ,ක< ලබන අය 9ය හැS ය. එය එෙසේ න< ඔM� 
ජනපද වල ප'ං& කරවන Z[ෙවල යටෙ� එ� ම ප'ං& කරව�න. ඊට ]� ඉ�'යාව ම ස�s 
වනවා ඇත. ෙ< පශ්නය අ5ලාෙගන කෑගසන දඟලන ලංකා ද�ළය8 � ද?+ ඉ�'යා8 
ද�ළය8 � කටව5 වැ� අj කැpණා� ෙම� Jම ඇද වැෙට8 ඇත.  

වMHයාව � අ$මංකඩ � අතෙර� �ෙබන �ස් ��වල ජනා8පාතය අ8ව ,ංහලය� 
ප'ං& කරව�න. එ� පළ] කvඩායම වශෙය� මාC*ඔය ඉඩ< වල අනවසරෙය� ප'ං& ව 
,6න 5000 > පමණ ,ංහලය� ෙගන ෙගොස් වMHයාෙf ප'ං& කරව�න. උ�ෙ_ Pරාණ 
9හාරස්ථාන Z[සකර ෙකොට ~�� ප'ං& කරව�න.  

ෙමෙසේ S`ෙම� ,ංහලය8 � ලංකාෙf ,6න ඉ�'යා8ව8 � ද?+ ඉ�'යා8 
ජනතාව � ඉ�Qය රජය � ]ස්$<ව*8 � ලංකා ද�ළය�ෙග� අඩ> පමණ k:�ම� 
ජනතාව � ස�s ව8 ඇත. අ_kද ද සමථයකට ප�ව8 ඇත.  

'සා සංව_ධන සභාවලට P_ණ බලතල Q ඇත. උ�ෙ_ ෙහෝ ද?ෙv ෙහෝ 'සා සංව_ධන 
සභාවලට එක� ව�නට ඉඩ ෙද�නට එපා. ඒ සඳහා ජනමත 9චාරණ අවශ� නැත. ෙපඩර5 
Sය�ෙ� ෙවන ම රාජ�යකට ඉං�, නමA. ඊළා< Sය�ෙ� ෙදමළ නමA. උ�ෙ_ 'සා 
සංව_ධන සභාවලට එක� ව�නට ඉඩ C�ෙනො � ඒවා ෙපඩර5 නැ�ත< ඊළා< රාජ� 
ෙවනවා. එෙසේ Mෙණො� ද?+ ඉ�'යාෙf උපකාර � ලබාෙගන ,ංහල ජා�ය 9නාශ 
කරනවා.  

තව ද අප ෙබෞ:ධය� කෙතෝ$කය� සමඟ ස්ව5ප R ද 9ෙරෝධය> නැත. 
කෙතෝ$කය� සමඟ Nහද වැ වාසය කර�නට ඉතා කැම� ය. දැ8� එෙසේ ම ය. එෙහ� 
කෙතෝ$ක ආකමණයට ,යයට ප�,යයකට � වඩා 9*:ධ ය. දැ� කෙතෝ$ක ආකමණය 
සමහර තැ�වල රජෙවලා. සමහර කැ�වල ස>9� රජෙවලා. කෙතෝ$ක ආකමණෙb 
ස්වභාවය බලව� තැ� අ5ලාෙගන ඔM�ෙ@ සගය� වගSවt� තැ�වලට (ංගවා ගැgම 
A. දැ� එය ෙහො�� කරනවා. එෙහ� නැ� තරමට Hහඬ A.  

කෙතෝ$ක ආකමණෙය� තව� අංශය> න< චරP*ෂ ෙසේවය A. මහා �තව�ක< 
ෙප�ව�� ෙබොෙහොම ෙහො�� කතා ෙකොට ඔMෙනොM� ෙ�ද S`ම A. ෙමකල ද එය 
ෙහො�� ,C වනවා. ෙබෞ:ධය� ෙබොෙහොම ක5පනාකා` වැ Uයා කළ t� අවස්ථාවA ෙ<. 
ෙ< ක*+ ෙහො�� ද�නා ෙබෞ:ධය� බලව� ෙfදනාවS� පN ෙවනවා.  

�ම� ජනා�ප��මH! අගාමාත��මH! අමාත�ව*H! ම��ව*H! ]$� සඳහ� 
කළ ක*+ ගැන සාවධාන වැ සලකා බලන ෙම� ඉතා ක*ණාෙව� ද�ව�.  
 
1983 Q ජනා�ප��මා අගමැ��මා ඇ�� අමාත� මvඩලයට � 
ම�� මvඩලයට � ඉ'(ප� කැ*+ ස�ෙ:ශයS. 
පඥාපභා 7 
 

“ඉපCණ රටට අදහන ආගමට  ෙසට 
ෙමොනෙමොන අ�ද�� ]� ෙමෙහය> ෙනො  ෙකොට 
පැටM+ බර> ෙම� ලංකා ෙපොළව Zට 
පNවන එක ෙහොඳ ද? ,ංහල Pත?  හට” 

Hදහෙසේ ම�තය.  
6ෙබ� ජා�ක එස්. ම��ද ��.  

 
ය�*$.ම:ච�ත ල>මා5 මහතා 
 අ�� ද අ59ස් මහතා 


