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ර්තමාන ‘යහපාලන’ ආණ්ඩුව විසින් නීතිබේදී ලාල් 

විබේනායකබේ සභාපතිත්වබයන් කඩිමුඩිබේ පත් කළ 

ආණ්ඩුක්රම ප්රතිසසසකකර  කිටු  වාර්තාව ළි දැක ඇත. ඒ 

ක්රියාවය ය ළ ළ සිදුකළ මහජන හදහසක විමම්ම්බ හා බස ක ක්රියා විමසා 

ෙැලීබම්බදී හපට වැටහී ගිබේ බම්බ සිදු කරන්බන් ‘ළමයා ඉපදුන ප ක, ඊට 

වගකිවයුළ  පිරිිටයාත් ගැහැණියත් කසාද ෙන්දා උපන් දරුවාට 

 කජාතභාවයක් ලොබදන්නට උත්සහ කරනවා’ වැනි හදහසකි. ඊට බහකළ  

නම්බ, බම්බ වයවසක ා සසබශ ධන ක්රියාවය ය පිු පස වන හද්ශයමාන 

හසකතයන් පිිෙඳ යම්බ යම්බ ඉඟි බිඟි, සැක සසකා සමාජබේ උත්පන්න වීමය. 

ඇතැමුන් කීබේ බම්බ වනවිටත් වයවසක ාව සකසා හවසන් ෙවය. බකාිටශන් 

සභා ආඥාපනත හනුව පත් බනාකළ බම්බ කිටු ව නීති විබර ධීයැයි 

ඇතැබමක් ප්රකාශ කරති. ළබසක නම්බ වගකිවයුළ  බකාිටසමක සකවූපපබයන්, 

වයවසක ා සම්බපාදනය පිණිස මහජන හදහසක ගන්බනමුයි කියා රටුරරා සිදු 

කබළක මගඩි නාටකයක්ද? නනතික බනාමැති නම්බ බම්බ කිටු ව, හර ඇතැම්බ 

රාජය බනාවන සසවිධාන විසින් ළක් ළක් පළාත් වල වැසිකිි කැසිකිි, 

බහ  බවනත් සනීපාරකෂක පහ කකම්බ ගැන බසායා ෙැලීමට, මූය ක දත්ත 

සමීක්ෂ යන් කිරීමට පත් කරන කණ්ඩඩායමක් වැනි හවිධිමත් වුහයක්ද?   

 වයවසක ා සසබශ ධන සටන් පා ය බම්බ රබේ ෙසබකාබලාත් 

බද්ශපාලන සසසකක්තිබේ ‘හිඟන්නාබේ ළ වාලය’ ෙවට පත්ව ඇත. බම්බ 

රබේ ඓතිහාසික ජාතිය වූ සිසහලයා මුහු  බදන හභිබය ගත් බපාදුබේ 

සමාජය ඉදිරිබේ ඇති ආර්ික, හධයාපනික, පාරිසරික, බප ෂ  ආදී කුදු 

මහත් ගැටළුත් පබසකලා බම්බ බද්ශපාලන මුලාබේ කිසිත් බනාදන්නා මුේධ 

ඡන්දදායකයා රවටාලනු පිණිස රබේත් බතාබේත් හනාගතය බවනසක 

කරලනු පිණිස ‘වයවසක ා සසබශ ධන කළයුළ ’ ෙව දිවුරා කියයි. පක්ෂ 

බේධබයන්ද, බවනත් බපෞද්ගය ක කුහක ආශාවන්බගන්ද පිරුණු, දින දින 

තමා විනාශ වන ෙව බනාදන්නා මුේධ හනුගාිටකබය  හිසක වනා, හුබර් දමා, 

කතිර ගසා ඒවා හනුමත කරති.  

 බකබසක බවතත් වයවසක ා සසබශ ධන ක්රියාවය ය ගැන නිල 

වශබයන් බම්බ රබේ ජනතාව දැනුම්බවත් වන්බන් බම්බ වසර මුළදී “ආණ්ඩුක්රම 

වයවසක ා ප්රතිසසසකකර  පිිෙඳ මහජන හදහසක විමම්බම්බ කිටු ව” විසින් 

ජාතික ුරවත්පත් වල පළ කළ ුරවත්පත් දැන්වීම ප්රකාරවය. ළතැන් සිට 

ව 



4 
 

මාස ග නාවක් රට ුරරා බම්බ ‘බකාිටසම’ ඇවිද්බද් ‘මහජන හදහසක ලො 

ගැනීමට’ය. ළහිදී බම්බ වයවසක ා සසබශ ධන ක්රියාවය බේ ‘බය ජකයන්’ වන 

බදමළ බෙදුම්බවාදබේ නිල නිබය ජිතයන් වන බදමළ ජාතික සසධානබේත්, 

ළහි හනුසාසගික සිවිල් සසවිධානයැයි කියන්නාවූ සිටති සමාගම්බ වලත් 

හදහසක උදහසක මහ ඉහය න් පිිගන්නටද, ඒ බය ජනා බනාපමාව ජනමාධය 

ඔසකබසක ප්රචාරය කරන්නටත් කටයුළ  සම්බපාදනය වී තිු  ෙව රහසක් 

බනාබේ. ළබහත් ළබේ සෑම දිසකික්කයකම වයවසක ාව සම්බෙන්ධබයන් 

සාක්ි ලොදුන් බොබහ  මැදහත් පිරිසකද, සිසහල හා සිසහල බෙෞද්ධ 

සසවිධාන හා සිසහල සමාජ ක්රියාකාරීන්ට ලැුබන් කුඩම්බමාබේ සැළකිය  

ෙවද හසන්නට ලැුණි. ළබසකම වගකිවයුළ  බොබහාමයක් සසවිධාන හා 

ුරද්ගලයන් ලොදුන් හදහසක උදහසක ඉතා සහාසික බලස බනාසලකා හරිිටන්, 

යටත් පිරිබසයින් නම බහ  සඳහන් බනාකරන්නට බම්බ කිටු ව කටයුළ  කර 

තිබේ.  

බම්බ කිටු ව විසින් “කන්දක් විි විඳ වැදූ” වාර්තාබේ සියලු දෑ සාකච්ඡා 

කරන්නට බනාබවබහබසමු. ළබහත් බම්බ රබේ බපාදු මහජනතාවබේත්, 

විබශකෂබයන්ම සිසහලයන්බේ දැනුම්බවත්වීම පීණිස කරුණු කිහිපයක් 

පම ක් සඳහන් කරමු.  

 කිටු  සාමාජිකයන්බගන් 7 බදබනකු නව ජාතික ධජයක් 
සම්බපාදනයට බය ජනා කරයි. ළබසකම 2000 හා 2004 වයවසක ා 
බකු ම්බපත් වල ජාතික ගීය සම්බෙන්ධබයන් ඇති බය ජනා 
සැලකිල්ලට ගනිිටන් සිසහබලන් හා බදමබළන් ගයන්නටද 
බය ජනා කරයි.  

 බදබදබනක් හැර සියල්ලන්, නාිටකව බහ  ුද්ධාගමට 
ප්රමුසසක ානය පිරිනැබමන 9 වන වයවසක ාව ඉවත් කිරීමට 
බය ජනා කර ඇත.  

 සිේ ුරද්ගල ඉඩම්බ බකාිටසමක් බය ජනා කරන කිටු ව ළහි ළක් 
සිසහල නිබය ජිතයකුද, ළක් මුසකය ම්බ නිබය ජිතයකුද, ළක් බදමළ 
නිබය ජිතයකුද, කඳුරට බදමළ ජනතාව බවනුබවන් තවත් ළක් 
නිබය ජිතයකුද පත්කිරීමට බය ජනා කරයි. ළවිට සිවු ුරද්ගල 
කිටු බේ බදමළ ජාතිකයින් බදබදබනකි. මුසකය ම්බ නිබය ජිතයාද 
සමග හසිසහලයින් තිබදබනක් ඉඩම්බ බකාිටසබම්බ බවති.  

 හධයාපන ක්රියාවය ය ළ ළ ‘බග ලීය ආගමක්’ ප්රවර්ධනය කිරීම 
ආදිය මුළුමනින්ම දීර්ඝ කාලයක සිට යුනිබසෆක ඇළ ළු තවත් 



5 
 

ළන්.ජී.ඕ නඩ විසින් සිහින දුු  බෙෞද්ධ හනනයතාව විනාශ කිරීබම්බ 
උපක්රම ිටස බවන බමානවාද?  

 ශ්රී ලසකාව හනාගිටක රාජයයක් බලස ප්රකාශයට පත්කරන්නට ද 

බය ජනා කරයි.  හනාගිටක රාජයයක් ඉල්ලා මහජනතාව හරගල 
කරන්නට පටන් ගත්බත් ක්රිසකතියානි පල්ය බේත් කුරා බයත්, 
ගීතාබේත් ඇතැම්බ ඉගැන්වීම්බ ම්බබල්ච්ඡ බලස මනුෂයයින් පාලනයට 
වඩා මර්ධනයට පාලකයන් විසින් බයාදා ගත් ෙැවිණි. බෙෞද්ධ 
රාජයයක් යනු ඔය කියන ආගිටක රාජයයක් බනාබේ. බම්බ 
බෙදුම්බවාදී කිටු  වාර්තාව උත්සහ කරන්බන් හනාගිටක රාජය 
පදයට මුවාවී බ කරවාදය හළ ගා දැමීබම්බ ෙටහිර හවශයතාව 
ඉු කිරීමටය.  

 උළ ර හා නැබගනහිර පළාත් වල සිසහල ජනයා පදිසචි කිරීබහන් 

ජන හසමළ ිතතාවක් ඇතිබූ ෙව බමම වාර්තාබේ මහත් 

හවධාර බයන් දක්වා ඇත. ළබහත් දහසය වන සියවබසන් ප කව 

හා මෑත යුගයන්හිදී යාපනය මඩකලුරව ආදී ප්රබද්ශ වය න් 

ළලවාදැමූ දස දහසක ග න් සිසහල පවුල් ගැන වදනකුදු බනාකීමට 

කිටු ව ‘ප්රබේසම්බ’ වී ඇත.  

 කිටු ව විසින් නව වයවසක ාවට සමය සගකත්වය ගැන ෙරපතල 

බලස සිතන්නට නිර්බද්ශ කරන්බන් බමබසකය. “වයස සම්බූර්  වී 

ඇති සියලු ුරද්ගලයින්ට ජනවර්ගය, ජාතිය, ආගම, ය සගික 

හනනයතාව, ය සගික නැඹුරුව ආදීබේ ම්මාවකින් (සම ය සගික, 

ද්වී ය සගික, පාර ය සගික, හා හන්තර් ය සගික, නාරි නමථුනයය  

බතාරව විවාහ වීමට හා පවුලක් සෑදීමට හයිතිය තිබේ. ඔවුනට 

සමාන හයිතිවාසිකම්බ ලැබිය යුළ ය.  

 
 හනාගිටක රාජයය පිිෙඳව කිටු ව පවසන ළක් හාසය ජනක, 

ළබහත් වැදගත් කරු ක් තිබේ. ළය ළක් හතකින් කිටු ව නිරුවත් 

කරන්බන් ය; හබනත් හතින් බම්බ සටකපට බද්ශපාලන හඩේබේ සැෙෑ 

ෙරපතලකම බහිදරේ කරන්බන්ය. “හප බපෞද්ගය කව හනාගිටක 

රාජයයකට කැමති නමුත් මහජනතාව ඉදිරිපත් කළ විවිධ හදහසක හනුව 

හපට බපනී ගිබේ වත්මන් ආණ්ඩුක්රම වයවසක ාබේ බමම වගන්ති බවනසක 

කිරීම හනවශය ගැු මකට බහකළ වක් විය හැකි ෙවත් ළය ආණ්ඩු ක්රම 

වයවසක ා සම්බපාදන ක්රියාවය යට ෙලපෑ හැකි ෙවත්ය” බමහිදී බමම 
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බකාිටසම (බහ  ඔවුන්බේ සකවාමීන්  වඩාත් බිය වී ඇත්බත් මහා සසඝයා 

වහන්බසක බපරු  කරගත් සිසහල බෙෞද්ධයින් බමම වයවසක ාවට විරුද්ධ 

වීබමන් බෙදුම්බවාදය ශක්තිමත් කරන බස ක බය ජනාද කුණු කූඩයට යෑමට 

ඉඩ ඇති නිසාය.  

 නමුත් ජාතික බකාඩිය බවනසක කිරීම බමන්ම ජනාධිපති ක්රමය 

බවනසක කිරීම යන කාරනා වලදී කිටු ව බනාබියව හදහසක ඉදිරිපත් බකාට 

ඇති ෙව බපබන්. බවසකේිටනිසකටර් හගමැති ප්රධාන පාලන තන්රයක් ඇති 

කිරීම, බදමළ හා මුසකය ම්බ ජන වර්ග නිබය ජනය කරන උප ජනාධිපති 

ධූරයක් ඇති කිරීම, යන කාර ා වලට විබශකෂ තැනක් බදිටන් ළම බය ජනා 

පැහැදිය  කරිටන් බමම කිටු ව ප්රභල බලස සිය බය ජනා ඉදිරිපත් කර 

ඇත.  

නීති සම්බපාදනබේ, ක්රියාත්මක කිරීබම්බ හා යුක්තිය පසිඳලීබම්බ ජනතා 

පරමාධිපතයය ෙලය, හන් හබයකුට බහවත් බත රා ගන්නා නිබය ජිතයකුට 

ලො දීබම්බදී, තමා පත් කරගන්නා නිබය ජිතයා  කදු කද නු කදු කද යන්න 

තීර ය කිරීබම්බ ෙලය රබේ ජනතාවට සමව හිිටවිය යුළ ය. ළක් 

දිසකික්කයකින් පත්වන මන්ීවරයකු, මන්ීවරුන්බේ ළකඟතාව මත 

රබේ හග්රාමාතයවරයා වුවද, ූර්  විධායක හග්රාමාතය ක්රමබේදී තමන් 

පාලනය කරන විධායකය පත්කර ගැනීබම්බ ෙලය රබේ ජනතාවට සමව හිිට 

බනාබේ. ඔහු බහ  ඇය පත්කර ගන්බන් රබේ ළක් දිසකික්කයක ජනතාව 

විසින් පමණි.  

වයවසක ානුකූලව ළය නිවැරදිය. 1970 වන විට ූර්  විධායක 

හග්රාමාතයවරිය බලස පත්වන ෙණ්ඩඩාර ායක මහත්ිටය ජාතික රාජය 

සභාවට පත්වන්බන් සමසක  රබේ 5,505,028 වූ ඡන්ද දායකයින් හළ බරන් 

හත්තනගල්ල ආසනබේ වලසගු ඡන්ද සසසයාව වූ 48,908 හළ බරන් 31,612 

ක් පම ක් ලො බගනය. බම්බ තත්ත්වය ඉක්මවා ගිය ක්රමබේදයකින් රබේ 

විධායකය බත රාගත යුළ ය, ළනම්බ සිය විධායකය බත රාගැනීබම්බ හවසක ාව 

රබේ සියලු ුරරවැසියන්ට හිිටවිය යුළ ය යන සසකල්පය බිහිවන්බන් 

බොබහ  ‘ප්රජාතන්රවාදී’ රටවල් පවා හද වන විට විධායක හගමැති ක්රමය 

ප්රතික්බෂකප කර ඇති තත්ත්වයක් ළ ළය.  
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ශ්රී ලසකාබේ විධායක ජනාධිපති ධූරය සක ාපනය වන්බන්  රටකට සක ාවර 

විධායකයක හවශයතාව හවධාර ය කරිටණි. ළහිදී ප්රතික්බෂකප වූබේ විවිධ 

උපාය උපක්රම මගින් පාර්ය බම්බන්ළ බේ (විබශකෂබයන්ම  කලුජාතික 

හන්තවාදීන්බේ  ප්රා  ඇපකරුවකු ෙවට පත්වන්නට ඉඩ ඇති හග්රාමාතය 

ධුරය තීර ාත්මක හවසක ා වලදී බකතරම්බ හවදානම්බද යන තත්ත්වයයි. 

ඇත්ත වශබයන්ම විධායක හගමැතිධූරයක මුවාබවන් පැිටබ න 

බද්ශපාලන ප්රතිසසසකකර යක් යනු බම්බ රබේ බෙදුම්බවාදී ෙලබේග වල 

ඓතිහාසික ජයග්රහ යකි. 1978 වන විට විධායක හගමැති ක්රමය 

නයායාත්මකව හා බද්ශපාලනිකව ප්රතික්බෂකප කර නව බද්ශපාලන 

සම්බප්රදායක් ඉදිරිපත් කළ ළක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව හද වන විට යිත් 

ඒ ‘යල්පිනූ’ විධායක හගමැති ක්රමය ඉල්ලා සිිනන්බන් ඇයි? ඒ සඳහා 

ඔවුනට ඇති සදාචාරාත්මක හයිතිය කුමක්ද?  

 පැරදවිය යුළ  කුමන්ර ය නම්බ හන්තවාදී, වර්ගවාදී, මූලධර්මවාදී, 

ෙලබේග විසින් බම්බ රට බෙදීම දක්වා වන වැඩ පිිවලයි. බම්බ රබේ තක්කඩි 

බද්ශපාලනඥයින් විසින් ජනතාවබේ සැෙෑ ප්රශකන හා ජාතික හර්ුධය 

හමතක කර විධායක හගමැති ක්රමය ආදී ෙහුබූත කියවිටන් ඊනියා වයවසක ා 

සසබශ ධනයක නාමබයන් කුමන්ර යක් කිරීබම්බ හභිප්රායයි. 1994දී පටන් 

විධායක ජනාධිපති ක්රමය හබහ සි කිරීබම්බ බය ජනාව බම්බ රබේ ප්රධාන 

මැතිවර , විබශකෂබයන්ම ජනාධිපතිවර  වලදී කළ ළි ෙසින්බන්ය. 

2000 වසබර්දී චන්ිකා ෙණ්ඩඩාර ායක මහත්ිටය වයවසක ා බකු ම්බපතක් 

සකසක කළාය. ළබහත් ළය සාර් ක බලස සම්බමත බනාවීය. ප කව මහින්ද 

රාජපක්ෂ යුගබේ ‘ජාතික ප්රශකනය’ බද්ශපාලනිකව විසඳීබම්බ ක්රමබේදය 

බලස බය ජනා බකරුණු සර්වපාක්ික සමුළුවද තවත් වයවසක ා 

බකු ම්බපතක්  සකසන්බන්ය. බකබසක බවතත් බම්බ හවසක ා ද්වබේදීම ‘නව 

වයවසක ා කළලය’ උපන් බගයිම ිටය ගිබේය. ළබහත් වයවසක ා සසබශ ධන 

සාර් කව සිදුබකරුණු හවසක ා කීපයක් මෑත බද්ශපාලන ඉතිහාසය ළ ළ 

ඇත. ඉන් ළක් හවසක ාවක් වන්බන් 1977දී බේ. ආර්. ජයවර්ධන මහතා 

විසින් 1972 වයවසක ාව බවනසක කිරීම සඳහා ජනතා ෙලය ඉල්ලනු ලදුව 

5/6ක ෙලයක් සහිතව ජයග්රහ ය කිරීමයි. ළබසකම සිරිමාබව  

ෙණ්ඩඩාර ායක මහත්ිටය 1970 වකවානුබේදී වයවසක ාවමය වශබයන් 

යටත් විජිත ග්රහ බයන් ිටදිය යුළ ය යන බය ජනාව සහිතව ජාතික රාජය 

සභාව ජයග්රහ ය කිරීමයි. හද වනවිට ඇත්බත්ද බම්බ කතිකාවතමය. යටත් 
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විජිත ග්රහ බයන් ිටදුබන් යැයි කීවද 1948 සිට හද දක්වාම රට පාලනය 

කිරීම සඳහා  කදු ක වැඩ පිිවලක් සකසා ගැනීමට හපි හසමත්වී ඇත්බතමු.  

ෙේක ව්යව්්ථ ා ක නා ගමනක ්රිටා මකනකක ව්්ේක සංහලටා ෙේක

අභිනා නටකබිඳිටකයුතුටකටනකඒකා ටනකඅහමුණයකෙෙහදැරිකකහෙමනක

බව්කඅපිකව්මකීෙන්කකිට්ෙනමු.කරෙහයි්කව්යව්්ථ ා ක්ංෙධ ධනක

නා ගමනක ්නා ජමතක ෙකරුනුක ෙේක ව්කව්ා නුව්ක අපික මැඹුරි්ක

හඳුනා මතකයුතුට.ක 

 සිසහල ප්රභූනන්  කද්දා සමග 1815දී ඇති කරගත් උඩරට ගිවි කම නම්බ 

 කප්රසිද්ධ ය යැවිල්ලට හත්සන් තො 2015ට වසර බදසියයකි. වුග පාලන 

තන්රය  විසින් සවිඥානික හා බද්ශපාලනික සිසහලයන් සමූල ඝාතනය 

සනිු හන් කළ මද්දුම ෙණ්ඩඩාර නම්බ හභිත සිසහල පැටවා ඝාතනය 

සිදුවන්බන් ඊට වසරකට බපර ළනම්බ  1814දීය. 2014 වසරට ළය සිදුවී වසර 

බදසියයකි. සිසහල මරක්කල බක ලහලය නම්බන් ප්රසිද්ධවූ ගැු ම උද්ගතවී 

2015ට වසර සියයකි. සමසක  සිසහලයම හනය බද්ශයක යටත් විජිතයක් 

කරිටන් රාජ රාජ බච ලබේ ුරත් රාබේන්ර රාජ බච ල හනුරාධුරරබේ ෙලය 

ඩැහැ ගන්බන් වයවහාර වර්ෂ 1017දීය. ළඟ ළන 2017දී ළහි සහශ්ර වර්ෂ 

ූර් ය සමරන්නට බදමළ බෙදුම්බවාදබේ නයායාචාර්යබය  දත කට මැද 

බගන සිිනති. ඒවා ‘සාර්ව’ තත්ත්වයන්ය. හපි ‘ක්ුර’ තත්ත්වයන් ද බත්රුම්බ 

ගනිමු.  

 වයවසක ා සසබශ ධන ‘මගඩි නාටකබේ’ මහජන හදහසක විමම්බම්බ 

‘ජවනිකාව’ ළ ළ සැළ කම්බ සහගතව සිදුවූ බද් බොබහ ය. ළයින් 

විබශකෂබයන්ම උළ බර්ත් නැබගනහිරත් බෙදුම්බවාදී හා හන්තවාදී 

පාර්ශවයන්බේ ‘බය ජනා ඉදිරිපත් කිරීබම්බ සසදර්ශන’ ෙරපතල බලස 

මාධය හා බවනත් උපක්රම මගින් උලුේපා දැක්විණි. ළබසක ජන්රිය වූබේ 

විේබන්ශකවරන් නව වයවසක ාවට ඉදිරිපත් කිරිම සඳහා උළ රු පළාත් 

සභාබේ සම්බමත කළ බය ජනා වය ය නිබය ජය කතා නායකට භාරදීම 

පම ක් බනාබේ. වවුනියාබේ හා මන්නාරබම්බ කාන්තා සසවිධාන බදකක් 

වර්තමාන ජාතික ධජබේ සිසහයා ඉවත් කළ යුළ යැයි බය ජනා කබළකය. 

බදමළ ජාතික සසධානබේ බෙදුම්බවාදී බය ජනා වය ය සමග හදහසක දක්වන 



9 
 

ළහි පාර්ය බම්බන්ළ  මන්ී  කමන්තිරන් කිබේ ‘බෆඩරල්’ හදහස බදමළ 

ජනතාවබේ බහ  නායකයන්බේ බනාවන හතර ළය සිසහල (උඩරට  ප්රභූනන් 

1931දී බඩානබම ර් හා 1946දී බස ල්ෙරි බකාිටෂන් සභාවය න් ඉල්ූ 

බෙදීමක් ෙවය. ළබහත් සිසහලයන් ඒ පරජාතික බකාිටෂන් වය න් ඉල්ූබේ 

උළ රු නැබගනහිර ඒකාෙද්ධ කළ බදමළ කතා කරන රාජයයක් බහ  

දකුබන් සිසහල රාජයයක් බනාව, පරසගින් බම්බ රටට බගාඩ ෙසින්නට කය න් 

තිබූ, රුහුණු පිහිින මායා බලස ෙලය බෙදීමක් ෙව සිහිපත් කරනු 

කැමැත්බතමු. බොබහාමයක් සිසහල සසවිධාන ඒ බය ජනාව නිති විබර ධී 

බමම වයවසක ා ප්රතිසසසකකර  බකාිටසමටද ලොදුන් ෙවද සඳහන් 

කරන්බනමු.  

 ජාතික ුරවත්පත් වල පිු  ුරරා පළකරිටන් විේබන්ශකවරන් මහ 

ඇමතිවරයා ඉදිරිපත් කළ බෆඩරල් බය ජනා වය බේ ‘ඇඟ කිිබපාලා 

යන’ මූය ක ලක්ෂ  සළකා ෙැලීම වැදගත්ය. භාෂාව පදනම්බ කරගත් 

බදමළ රාජයයක් උළ බර් හා නැබගනහිරද, සිසහල පදනම්බ කරගත් සිසහල 

රාජයයක් දකුබන්ද ඇති කිරීම මත පදනම්බවී ඇති බම්බ බය ජනා වය ය, 

උළ රු හා නැබගනහිර පළාත් වල මුසකය ම්බ ජනතාව සඳහා බවනම සකවාධීන 

පරිපාලන ඒකක ලොදීමට බය ජනා කරයි. ඒකාෙද්ධ කරනු ලෙන 

ප්රාන්තයට  උළ රු නැබගනහිර බවනම පාර්ය බම්බන්ළ වක් බදමළ 

බෙදුම්බවාදය ඉල්ලා සි. . සකවාධීන පරිපාලන ඒකක හා ප්රාන්ත රාජයයට 

සකවයස නිර්න හයිතිය ලොදීමද, ප්රාන්ත රාජයබේ කටයුළ  සඳහා මධයම 

රජබේ මැදිහත්වීමද ප්රතික්බෂකප කිරීමද, ජාතික ධජබයන් ‘වාර්ගික 

නිූපපයන්’ ඉවත් කිරීමද ූර්  බපාය සක හා ඉඩම්බ ෙලතල ලොදීමද, හමුදා 

ඉවත් කිරීමද, බද්ශපාලනික කරුණු සඳහා බවනම ජනමත විචාරන 

පැවැත්වීබම්බ ෙලයද ඒ බය ජනා වය ය ඉල්ලා සි. . හපට හසන්නට ඇත්බත් 

සරල පැනයකි. බමය නව වයවසක ාවක් සඳහා වන බය ජනා මාලාවක්ද; 

නැතබහාත් ළල්.. .. .ඊ සසවිධානබේ නයාය පරයද? 

 බෙදුම්බවාදබේ ිටය ටරි පරාජය සනිු හන් වූබේ 2009දී ප්රභාහරන්බේ 

හවසානයද සමගය. ළබහත් 2013 වසබර් බනාවැම්බෙරබේ ඊනියා මහවිරු 

දින කතාව පාර්ය බම්බන්ළ බේදී සිදුකිරීමට තරම්බ යාපනය දිසකික් 

පාර්ය බම්බන්ළ  මන්ී ළසක. ශ්රී ධරන් සමත් බවයි. ළය බහළා දැකීමට ළවකට 

සිින නායකබය  බහ  පාලකබය  කටයුළ  කබළ ද? හපි දැන් ඊළම 
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දිනාගන්බන් ආයුධ රහිත යුද්ධයකින් යැයි පාරම්බොන බදමළ බෙදුම්බවාදබේ 

බද්ශීය හා විබද්ශීය ඒජන්තයන්බේ ‘උදාන වාකයය’ හරුත් රහිත, පණිවිඩ 

රහිත ඒවා බනාබේ. විජයකලා මබහකෂකවරන් නම්බ යාපනය දිසකික් 

පාර්ය බම්බන්ළ  මන්ීවරිය ළක්තරා මාධය ආයතනයක වැඩසටහනකදී 

ළල්.. .. .ඊ සමබේ යාපනබේ කාන්තාවන්බේ ආරක්ෂාව තහවුරු වි ැයි 

කීබේ බකාළඹදීය. ළබසක කියා වසරක් යන්නටත් බපර, යාපන 

දිසකික්කබේම බද්ශපාලනයට සම්බෙන්ධ කාන්තාවක් කීබේ ‘හපට ඉඩම්බ 

ෙලතල නුදුන බහාත් යය ත් ආයුධ හතට ගන්නා ෙවය’.  

 නාගදීපය වන්දනාබේ ගිය ගාල්ල දිසකික්කබේ පිරිසකට, 

යාපනබේ හරියාබල්දී ගල් වදින්බන්ය. ඒවා යාපනබේ ලාොල ගැටවුන් 

වඳුරන්ට ගැසූ ගල් බනාබේ. ප්රභාහරන් මළ දා පහන් පත්ළ  කරන්බන් 

හුබදක් යුද්ධබයන් ිටයගිය හය සිහිපත් කරන්නටැයි කියා ළහි ඇති 

බෙදුම්බවාදී ෙබවහි ‘සැර ොල කිරීමට’ උත්සහ දැරීම හපට බත්රුම්බ ගත 

හැක. ළබහත් යාපනය විශකව විදයාලබේ සි කන් යැයි කියාගන්නා ඊළඟ 

ඊළාම්බ යුද්ධබේ බසෙලුන්, ඒ ඊනියා සැමරුම කරන්බන් ඊළාම්බ රාජයබේ 

සිතියමක් ප කබිබම්බ තො ගනිිටනි. බදමළ ජාතික සන්ධානබේ නායක, 

නූතන නිතී විබර ධී පාර්ය බම්බන්ළ බේ විපක්ෂ නායක කිය බනාච්චි පරවි 

පරිච්චාන් යුධ හමුදා කඳවුර ළ ළ ඊළාම්බවාදීන් ඉඩම්බ බහායන්නට යන්බන් 

හත්වැරදීමකින්ද? මැයි 18 විරු සමරුව හවලසගු කරිටන් ආරක්ෂක බල්කම්බ 

කරු ාබසකන බහේිනආරච්චි ප්රකාශ කරන්බන් ‘යුද්ධය බම්බ රබේ ජන වර්ග 

බදකක් හතර ඇති වූවක් නිසා ළහි ජය සැමරීම නු කදු කයි’ කියාය. ඉතින් 

උළ රු පළාත් මහ ඇමති විේබන්ශකවරන් නම්බ ජරපත් බද්ශපාලනඥයා 

මුලතිේ සම්බබෙ ධි විහාරය නීති විබර ධීයි, ළය ඉවත් කරගන්නැයි කීම 

ුරදුමයට කරු ක්ද?  

 හතිශය ප්රජාතන්රවාදී ‘මහජන හදහසක විමම්මකින්’ වයවසක ා 

බකු ම්බපතක් ජනගත කරන්නට තතනන නවවර්  ආණ්ඩුව බකෙඳු 

වුහයක්ද? මහජනතාව විසින් ප්රතික්බෂකප කර දැමූ පරාජිත 

බද්ශපාලනඥයින් බවනත් බහාර පාරවය න් පාර්ය බම්බන්ළ  ගත කිරීබම්බ 

‘ කපිරි ප්රජාතන්රවාදයම’ ආණ්ඩුබේ ඇති හනනතිකභාවය ප්රකට කරයි. 

ළෙඳු වසචනික රජයකින් යුක්තියක් ෙලාබපාරාත්ළ  විය හැකිද? තමා 

ජනාධිපති මන්දිරබේ වාසය බනාකරන්බන් ඒ සඳහා වියදම්බ වන හධික 
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මුදල නිසායැයි ප්රසිද්ධිබේ කියාපාන ජනාධිපතිවරයාබේ නීලපට 

දර්ශනබයන්, ඇමති වාහන සඳහා රුපියල් බක ින 118ක පරිූරක 

ඇසකතබම්බන්ළ වක් සම්බමත කරන්නට උත්සහ දරන බද්ශපාලන බහළුව 

වසාගත හැකිද? රවටන්නට හදන්බන් කාවද? බම්බ මගඩි නාටක හසකබසක 

වයවසක ා සසබශ ධනය යන නිටන් කළළි ෙසින්බන් මගඩි නාටකයක්ම 

ෙව හපි වගකීබමන් කියන්බනමු.  

 1970 දශකබේ සිදුවූ ආණ්ඩුක්රම සම්බපාදක මණ්ඩඩල පත්කිරීම්බ හා 

බවනත් ෙල බද ලනය වීම්බ වලදී බම්බ රබේ වගකිවයුළ  මහානායක 

හනුනායක සකවාමීන් වහන්බසකලාබේ හැසිරීම හා මැදිහත්වීම උන් 

වහන්බසකලා බකබරහි හප ළ ළ ඇති කරන්බන් මහත් බගෞරවයකි. ළකල 

ආණ්ඩුක්රම සම්බපාදක මණ්ඩඩලය හමතා ‘සිසහල ජාතිබේත් සම්බුද්ධ 

ශාසනබේත් හනාගතය සම්බෙන්ධ සකිර පැහැදිි පදනමක් මත හලුත් 

ආණ්ඩුක්රම වයවසක ාව සම්බපාදනය වනු දැකීම සිසහල බෙෞද්ධ ජනතාවබේ 

ප්රාර් නය වී ඇත’යි කීමට ළදා මල්වළ  හසකගිරි මහ නාහිිටබය  ඒකාෙද්ධ 

සසබද්ශයකින් කියා සිිනයහ. රජයට හනුශාසනා කිරීමට සඟරුවබන් 

මූය කත්වබයන් උත්තරීතර රාජයානුශාසනා මණ්ඩඩලයක් පිහිු වන්නැයි 

රජය හමතා කීමට වයඹ නරනිකායික සසඝ සභාවට හැකියාව තිුණි. 

ලසකාබේ ළකම රාජය භාෂාව සිසහල විය යුළ  යැයි කියන්නට රාමඤකඤ 

මහා නිකාය කටයුළ  කර තිුණි. හද මුළුමනින්ම බම්බ නායක 

කාරකාදී භික්ූන් වහන්බසක හකර්මනයයැයි හපි බනාකියමු. ළබහත් හතීතය 

හා සසඳන කළ සමසක යක් බලස සසඝ සමාජබේ හප දකින නිෂකක්රියත්වය 

හා බින්නතාව හප ළ ල ගමය කරන්බන් බේදනාවකි.  

 ප්රජාතන්රවාදය යනු ෙහුතරබේ කැමැත්තය. හබේ රබේ ෙහුතරය 

කවුරුන්ද? ජාතියක් වශබයන් නම්බ සිසහලයන්ය. ආගමක් වශබයන් නම්බ 

බෙෞද්ධයන්ය. ළබහත් 1505 ඇරඹූ සිසහලයන්  හා බෙෞද්ධයින් ෙහුවිධ 

ආකාරබයන් සසහාරය කිරීම හද වන විට බම්බ රබේ පරම උරුමක්කාර 

ඓතිහාසික ජාතිය කරුමක්කාර නිෂකක්රිය ජාතියක් ෙවට පත්කර තිබේ. 

1948 දක්වා ක්රමබයන් සිදුවූ සිසහල බෙෞද්ධයන් වාර්ගිකව, හා 

බද්ශපාලනිකිව සසහාරය කිරීම හයිවර් බජනිසේසකබේ උපාය හනුව ප්රධාන 

පක්ෂ බදකකට කඩනු ලදුව සාර් ක ප්රතිලල බනලා ගත්බත්ය. ඉදින් 

සිසහලයාබේ ළක්වීම කිසිදා සිදු බනාවන තරමටම හසම්බභවයය. ඒ නයින් 
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පාලන ෙලය ෙහුතර සිසහලයා සළ වීම තො, පාලක පක්ෂය හා විපක්ෂය 

තීර ය කිරීබම්බ ෙලයවත් සිසහලයා සළ  බනාබේ. රජුන් තනන්බන් 

ළක්බක  හන්තවාදීන්ය; නැත්නම්බ බෙදුම්බවාදීන්ය; ඒත් නැත්නම්බ 

සමාජවාදීන් ය.  

 බදමළ ජනවර්ගය නිබය ජනය සඳහා නායකයින් කීප බදබනකු 

බහ  ළක් හයකු සිිනති. මුසකය ම්බ ජනවර්ගය සම්බෙන්ධබයන්ද තත්ත්වය 

ළබසකමය. ඒ බහකළ බවන් බද්ශපාලනිකව ෙලය සම්බෙන්ධ ගනුබදනු වලදී ඒ 

නායකයින් සළ ව බක්වල් කිරීබම්බ හැකියාවක් ඇත. සිසහලයා බවනුබවන් 

බක්වල් කරන්බන් කවුද? ජනාධිපති බහ  හගමැති බහ  බවනත් හබයක් 

නාමමාිකව සිසහල වූ පමණින් ඒ හය ජාතිය නිබය ජනය කරන්බන්ද? 

කිසිබසකත්ම නැත. සිසහල විද්වත් ළකමුළ බේ විග්රහය ප්රකාරව, 

ජනාධිපතිවරයා  බහ  බසසකසන් ජාතිබේ නායකයින් බනාබේ. ඔවුන් රාජය 

නායකයින්ය. ඒ සියල්ලන් ජනතාව (බවබසසින් සිසහලයින්  රවටන ඊනියා 

මැතිවර  ක්රමයකින් පත් කළ ෙටහිර හධිරාජයවාදබේ නිබය ජිතයින්ම 

පම කි. ඒ නයින් ගත් කළ වයවසක ාව යනු ඒ හයබේ ැකකියා කාර්ය 

ලැයිසකළ වයි. වයවසක ාව යනු සිසහලය සූරා කෑමය බහ  තමන්ට හභිමත 

පරිදි පාලනය කිරීමට ධවල චර්මධාරීන්බේ බෙ ල්-බපායින්ේ පෑනකින් 

කු ගෑ ය යවිල්ලකි.  

 “බවල්ලසකස” යනු 1818 සිසහල නැගි. බම්බදී බවල් (ළනම්බ කුඹුරු  

ලක්ෂයක් විනාශ කළ සක ානයයැයි ජනප්රවාද කියයි. වර්තමාන රජය මීට 

මාස කීපයකට බපර පාර්ය බම්බන්ළ බේ සසවාද කබළක හබේ රබේ වී වගාව 

බහක්බටයාර් 100,000කින් හු කිරීමටය. ඒ සඳහා බවනත් බොබහ  

කුමන්ර ද ක්රියාත්මක කර ඇත. ළදා බවල් ලක්ෂයත්, හද (ඒකකය කුමක් 

වුවත්  බවල් ලක්ෂයත් හතර ඇත්බත් නදබව පගත සම්බෙන්ධයක් 

බනාබේද? හප කියන්බන් බම්බ වකවානුබේ සිසහලබේ පාලන ෙලය 1818දී 

පාලනය කළ බ්රවුන්රිේලාබේ, විල්සන්ලාබේ මුණුුරු ිටණිබිරියන් හත 

පත්ව ඇති ෙවකි. උන් සිසහල ූපපයබයන් ඉපිද, ොගදා සිසහල පන්නයට 

හඳිනවා පළඳිනවාද විය හැක. බ්රිතානයබේ ජීවත් වන ග නින් ලක්ෂ 

ළ  ක් පම  වූ බදමළ  කළුතරයට බ්රිතානයබේ බකාන්සබේිනේ හා කම්බකරු 

පක්ෂය හිස නමන්බන් ඒ ඡන්ද ලක්ෂ බදක ළ න සකවකීය පක්ෂය 

ජයග්රහනය කරවීබම්බදී තීර ාත්මක ෙැවිණි. ඒ හනුසාරබයන් බදමළ 
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ඩයසකබප රාව උපරිම වාසි ලො ගන්බන්ය. හබේ රබේද පාලන ෙලය 

දිනාගැනීම උබදසා බදමළ හා මුසකය ම්බ  කළුතරයට හිස නමන ළක්සත් ජාතික 

පක්ෂ බහ  ශ්රී ලසකා නිදහසක පක්ෂ බහ  බවනයම්බ පක්ෂයක ඊනියා 

නායකයින් යනු සිසහල නිටන් උපන්  කද්බද ම ය.  

 සියලු හවක්රියා ‘ඉවසිටන්’ නවවර්  ආණ්ඩුබේ විධායකබේ 

ප්රධානියත් වයවසක ාදායකබේ ප්රධානියාත් කරන්බන් මුණිවත ැකකීමය. 

ඇත්ත වශබයන්ම බමවැනි ප්රශකන වලදී සකවකීය පාලනය ළ ළ සිිනන කවරකු 

බහ  වුවද පාලනය කළ යුත්බත් ඔවුන්ය. ළබහත් මුසකය ම්බ හන්තවාදබේ 

නිබය ජිතබය ද, බදමළ බෙදුම්බවාදබේ නිබය ජිතබය ද හිතූ හිතූ බද් කියති; 

කරති. වගකිවයුත්තන්බේ මුණිවත නිසා බපාදු මහ ජනයා බහ  

විබශකෂබයන්ම සිසහල හා සිසහල බෙෞද්ධ සිවිල් සමාජ ක්රියාකාරීන් 

(සාමානයබයන් බමාවුන් හඳුන්වන්බන් ජාතිවාදීන් බලසය  ඒ ඒ 

තත්ත්වයන්ට, ප්රකාශයන්ට, ක්රියාවන්ට ප්රතිචාර දක්වන්නට යයි. ළය 

බොබහ  විට තවත් ‘කළු ජූය යකින්’ බකළවර වන්නට පිිවන. ළබසක නම්බ 

ඊනියා වයවසක ාදායකයත්, විධායකයත් ෙලා සිිනන්බන් තවත් කළු ජූය යක් 

උදා වන ළ රුද? යුබර පබේ මහළු යටත් විජිතවාදබයන්ද, ඇමරිකානු මදාවි 

හධිරාජයවාදබයන්ද, කුලේුර වී සිිනන ඉන්දියානු වානිජ වයාේතවාදබයන්ද 

ළබසක කරන්නැයි වර්තමාන රජයට හ  ලැබී ඇතැයි හපි හනුමාන කරමු. ඒ 

‘කළු ජූය ය’ හසකබසක බමවර සූදානම්බ වන්බන් සිසහල බිය  100,000ක් වත් 

බගන (මන්ද 1971දී 20,000ක් ද 1988-89දී 66,000ක්ද විණි නම්බ හද ළය 

100,000ක් වත් විය යුළ ය  ඒ ුරළුු  ගඳ මැද පෑබනන් රට බෙදා 

බෙදුම්බවාදබේ  ප්රීති උත්සවය සමරන්නටද?  

 ළබහයින් සියලු ක්රියාකාරී සිසහල සසවිධාන, හා ෙලබේග වය න් 

බමන්ම සියලු සිසහලයන්බගන් ඉල්ලා සිිනන්බන් බමානම බහකළ වක් 

නිසාවත් ප්රචන්ඩකාරී තත්ත්වයන් කරා තල්ලු බනාවන බලසය. ළබසක 

වුවබහාත් ළය ෙරපතල හත්වැැකද්දක් වන හතරම, සිසහලයාබේ ජයග්රහ  

තවත් කාලාන්තරයකට කල් දැමීමක්ද වනු ඇත. වයවසක ා සසබශ ධන 

උගුබලන් රට මුදා ගැනීම ප්රමුස කරගත් තවත් බපාදු ජාතික හභිලාෂයන් 

ඉෂකට කර ගැනීම පිණිස හප පළමුව සිසහලයාබේ හයිතීන් බවනුබවන් රබේ 

පාලකයන්ට ෙලකළ යුළ ය. බදමළ බෙදුම්බවාදය හා මුසකය ම්බ හන්තවාදය 

සමග හප ස්ජුව ගැු මට යෑම කූට පාලකයාද ඔහුබේ තැැකේකරුබව ද 
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හබේක්ෂා කරති. ඒ ඔහුබේ ආරක්ෂාව පිණිසත් හබේ විනාශය පිණිසත්ය. 

හපි ඒ උගුලට හදු බනාවන්නට ඉටා ගනිමු.  

හවසාන වශබයන් හපි පහත සඳහන් කරුණු බම්බ මගඩි නාටකබේ වගකිව 

යුත්තන්බගන් විමසමු! 

 ෙළමුව්ක්න්ථ ට ්ලකා  බැලීෙේදී ෙනනකව්යව්්ථ ා  ්ේො දන 

කමිටු ව්ා ර් ා ව් ප්රධා න කරුණු ෙදකක්ක නතක ෙද ලනටක ව්නක

බව්ක්ක ෙෙෙන්න ක තිෙේ.ක ෙළමුව්ැ්නක ෙේක ඓතිහා සකක

ෙේධෙේකසංහලකෙබෞේධකඅනනයතා ව්කන්මි්කෙබුමේව්ා දට ක

ො හක කෙනක නැඹුරුතා ව්ටට.ක ෙදව්ැ්නක නේ,ක ෙේක ෙේධෙේක

්ං්ථකෘතිටක බහෙතලක ෙල්ක ේා ලව්ා ලමි්ක ්නලංගිකමකව්ටක

ව්ැනිකවිෂනා චා හට්ක්ඳහා කනනතිකකෙදනනක්කලබා දීන කදහා ක

ඇතික උමක්හටයි.ක ෙේක ඊනිටා ක ව්යව්්ථ ා ක ්ංෙධ ධනක

්රිටා ව්ලට ක නා ටකමකව්ටක ෙද්ේක ෙව්තිනක ‘ටහක ො ලන’ක

හජටයි.ක ඉ්ක කිටැෙව්්ේක ෙේක ආණ්ඩුෙේක හා ජයක ො ලනක

මූලධර්නක වීක ඇමකෙමකක ෙබුමේව්ා දටක හා ක ුමහා චා රීක ලංගිකක

විෂනා චා හට්කබව්ද?ක 

 

 ෙදව්නුව්,කඇතැේකව්මකිව්යුතුකසංහලකහා කසංහලකෙබෞේධකසවිල්ක

්ංවිධා නක හා ක ්රිටා කා රී්ක විස්ක ෙකා ළීදීක හා ක වයව්යිනක රාහා ක

වය්ථික්කනටම මි්කලබා ුම්කෙට ජනා කෙේකව්ා ර් ා ෙේකඇතුළමකක

ෙනා වීනට.කඇතැේකරාේමලකහා ක්ංවිධා නකනා නක්ඳහ්කවුව්දකඒක

ෙට ජනා ව්්ී ්ා හටකව්ා ර්තා ව් කඇතුළමකවීකනැත.කඒකපිළිබඳක

්ා ක්ිකඅෙක්තුට.කරේථකහ කරාහා කලබා ුම්කෙට ජනා කහා කඅදහ්ථක

විධථෙල්ෂණයටකකහකහා ජයෙේක්ථව්ාා ව්ට,රාහව්ැසකාා ව්ට,කආමනක

්හක මූලකක අයිතිව්ා සකේ,ක ාා ෂා ක අයිතිට,ක හා ජයක ප්රතිෙමකතික

ෙනෙහටවීෙේක මූලක ධර්න,ක උමකතරීතහක ්ංඝක නණ්ඩගලට,ක
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විධා ටකට,ක බලටක ෙබදා ක හැරීන,ක නැතිව්හණයක ක්රනට,ක ෙව්නමකක

ෙට ජනා කටනකශීර්ෂකදහටකඔ්ථේථකඒව්ා කඅෙකවිස්ක්ා හංධකමතක

කහක තිෙේ.ක ඒක කිසව්ක්ක ෙේක කමිටුක ව්ා ර්තා ෙේක අ්තර්මතක වීක

නැත.ක රෙහයි්ක ෙනටක හුෙදක්ක ෙබුමේව්ා දී්ෙේක අව්ධයතා ව්ක

නත,ක ෙබා රුක ප්රජා ත්ත්රව්ා දීක නහජනක නතක විනීමනක්ක ේථක

නව්ා ො මි්,කසුමකළකව්ංචනිකක්රිටා ව්ක්කබව්කප්රකා ධකකහමු.ක 

 

 ෙතව්නුව්,ක්න්ථ කව්යව්්ථ ා ක්ංෙධ ධනක්රිටා ව්ලටකහා කලා ල්ක

විෙේනා ටකක කමිටුක ව්ා ර්තා ව්ක ්ේබ්ධෙට්ක රකා බේධක

විෙක්ෂෙේක්ථ ා ව්හටකුමනක්ද?කඔවු්කනිහඬකඇයි?කඒකා බේධක

විෙක්ෂටක ටනුක ෙව්තිනක හජෙේක ්ැබෑ විෙක්ෂටක ෙන්න,ක

ෙබුමේව්ා දෙේක මිල රික ෙහා ජට ක මූලකක වූ ෙේධො ලනක

නා ටකමකව්ෙේක ක ව්ර්තනා නක ්ථව්රූෙටයි.ක ට මකක පිරිේයි්ක

ව්යව්්ථ ා ෙේක9කව්නකව්ම්තිටක්ේබ්ධෙට්කඉවයරිෙමකව්කඇතික

ෙට ජනා ක මැනක ෙහ ක ටනක්ක ප්රකා ධට ක ෙමකකහ්න ක

ඒකා බේධක විෙක්ෂටක අ්නමකවීනක පිළිබඳව්ක ෙේක හෙටමක

ෙේධනා නකකජනතා ව්කෙසුව්්ේකුමුමේනි.ක 

 
 
හපි යය ත් හවධාර ය කරමු. බම්බ සමය සගික හා බෙදුම්බවාදී කිටු  වාර්තාබේ 
ඒකායන හරමු  හුබදක් ජාතිබේ ඉතිහාසය හා බ රවාදබේ චිරසකතිිය 
විනාශ කිරීමය. ළබහයින් බම්බ කුමන්ර ය පරාජය කිරීබම්බ බමබහවරට 
රටට, ජාතියට, ශාසනයට ආදරය කරන්නවුන් ජාතික හා ජාතයන්තර 
වශබයන් පක්ෂය කුමක් වුවද, බද්ශපාලන ද්ෂකිනවාදය කුමක් වුවද, කවර 
ැකකියාවක නිරතව සිිනයද බකාන්බද්සි විරහිතව ළක් විය යුළ ය.  
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්කලකෙල කව්ා ීමකසංහලයිනි, ෙල ක්සු්කබැබළවීන කරක්ව්ේ! 

ිකසංහලට ක්දා කජට..!! 

 

 

 

 

වයවසක ා කුමන්ර යට ළබරහි ජාතික 

සසවිධාන ළකමුළ ව 

 


