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�ංහල��, එ
 ව�. 
ජා�ය ෙ�රාග��. 

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

ඇම�කාෙ� ජනා�ප� තරඟය අවස� ! වැ� #න$ ගත ! නැ� බව ක'() ද+�. 
ප- ෙ.ශපාලනය පව)නා රටවල ක'(� 234) 2 ෙශ්ෂෙය� 3ංහල රට වැ3ය� 23� 
7රද89 වැ ඥානව�ත වැ සලකා බැ;ය <= පකාශ ෙදක$ ඇෙම�කාෙව� +?) 2ය. 

පළA වැ�න මැ�වරණ ප�ඵල පකාශය) සමඟ ම පරාජයට ප) C �<බD හEF මහතා 
ෙG පකාශය H. එනE, “ජයගාහක �චM +$ස�, තරඟෙN ජය ඔබට පවර�. ඔෙP ජය ගැන 
මම ස=Q ෙව�. ජා�ෙN ඉ#� ගමනට අවශ� සෑම සහය$ ම ඔබට Tමට මම #'රා 
ෙපොෙරො�V ෙව�”  ය�න H. 

ලංකාවට +දහස ලැWණාට පX මහා මැ�වරණ හය$ පව)වා ඇත. ඉ� එක වාරෙයක 
T ෙහෝ පරාZත ප-ය ෙමබ[ පකාශය$ කළ බව$ මට නE මතක නැත. ඒ ෙව4වට හැම 
වාරෙයක ම ආ^_ ප-යට 2ප-ය 2(.ධ කE කළ බව නE පකට ය. 

ව8තමාන පජාත�තවාT පාලන කමය ඉංc�� 23� සකස් කරන ල.ෙදකැ H dය�. 
අප රට ද එය 3ංහලයට හරවා ;යාෙගන ඇත. ඉංc3 වචන 3ංහලට ෙපරළන අවස්ථාෙව� 
කරන ලද ඉතා අ7රද89 අඥාන ප�ව8තනය නE, ඉංc3 ‘ඔප3ෂ� පාf’  (opposition party) 
යන වචනයට 2(.ධ ප-ය යH iම H. 3ංහලෙය� 2(.ධ යන වචනය බjල වශෙය� 
ෙයොද�ෙ� හ=( යන ෙ)(මට H. ඔප3ෂ� පාf ය�න රජයට හ=(කE කරන ප-ය H 
ග)ෙතො) ෙකොපමණ වරද$ ද ය4 ඉංc3 ද�ෙනෝ ද+�. එෙහ) ෙමෙත$ පැවැ� හැම 
රජය$ ම 2ප- ගැන සැලැ?ෙ� හ=ර� හැfයට බව ෙන ාෙය$ ක(kව;� වටහාගත 
හැd ය. එෙසේ ම 2-ය ද රජෙN හ=( l�ස$ හැfයට mයා කරන බව$ ෙපෙන�නට ඇත. 
ෙE ෙහේ=ෙව� සැමදා ම පාලක ප-ය) 2ප-ය) ඔ'ෙනො'නට හ=ර� ෙම� mයා කරන 
බව$ lටතට ෙපෙනH. ෙමH� රෙට� සංව8ධනයට 2ශාල වශෙය� හා+ 3V ! ඇත. 

අෙn රෙට� ප- ෙ.ශපාලනය ෙකොතරE පහළ වැo �ෙPදැ H dව ෙහො) කවර l�ස$ 
බලෙN 3fය) ඔ'� ෙගෙනන ෙකොපමණ ෙහොඳ ෙයෝජනාවක 'ව) අ_ ම ගණෙ� 
වචනයක ෙහෝ ඉස්lqලක ෙහෝ පාlqලක ෙහෝ අ_ව$ ෙසොයාෙගන 2(.ධ !ම 2ප-ෙN 
සාමාන� 3�ත H. 2ප-ය ෙගෙනන ෙකොපමණ ෙහොඳ ෙයෝජනාවකට ෙහෝ එෙල3� ම 
2(.ධ !ම පාලක ප-ෙN සාමාන� 3�ත H. ප- ෙ.ශපාලනෙN ෙE ත))වය �ෙබන 
=( පරාZත අෙn ෙ.ශපාලන නායකයනට “ඔෙP ජය ගැන මම ස=Q ෙව�. ජා�ෙN ඉ#� 
ගමනට අවශ� සෑම සහාය$ ම ඔබට Tමට මම #'රා ෙපොෙරො�V ෙව�”  වැ+ උදාර 
පකාශය$ කර�නට ලැෙබ�ෙ� නැත. 

අෙn ෙ.ශපාලකය� =ළ ද ජා�ය නඟා 3Q!E ආT උදාර අදහස් ඇ=වාට d3 ම 
සැකය$ නැත. එෙහ) ඔ'� ෙG කත ාෙව� හා mයාෙව� lටතට ෙපෙන�නට �ෙබ�ෙ� 
කවර l�ස$ ෙහෝ බලයට ප) Cෙවො) පරාZත l�ස ඊට පX දා 3ට ම රජය ෙපරළා දමා 
බලය අqලාගැtමට උ)සහා දැuම H. එෙසේ ෙනොහැd නE ජා�ෙN ඉ#� ගමනට බාධා duම 
H. ප- ෙ.ශපාලනය ෙම බ[ පහ) ත))වෙයක �ෙබන =( ජා�ක සංව8ධනය$ ඇ� 
ව�ෙ� නැ�වා පමණ$ ෙනොවැ 3ංහල ජා�ය තව තව) l�ෙහනවා ඇත. 

ඇෙම�කාෙව� lට C අෙන$ පකාශය ෙමය H. ජය පරාජය lට ! ස�ය$ ය�නට 
ෙපර ජයගාහක �චM +$ස� මහතා පරාZත ජනනායකය� ෙදෙදනා ෙගෞරවෙය� 
lwෙගන සාකxඡා ෙකොට “ෙE රට එ$ස) කළ <= කාලය එළඹ �ෙP.”  ය�න H. තව ද, 
රෙD අෙන?) අය ද තම� ෙම� mයා කර4 ඇතැH +$ස� හා තමා ද බලාෙපොෙරො)= 
වන බව සඳහ� කළ �<බD හEF �� ෙපර d3 #නක ෙනොC 2{ පමණට සම|ය අවශ� ! 
�ෙP යH ද iය. 

ඔ'නට ෙමබ[ උදාර පකාශ කළ හැd ! �ෙබ�ෙ� මැ�වරණෙය� T }.ගල 
2ෙ�චනය ෙනො ෙකොට ප- ප�ප)� 2ෙ�චනය පමණ$ කරන +සා ම බව dව <= ය. 
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අෙn රෙD මැ�වරණවල T }.ගල 2ෙ�චන ඉතා ත#� ම කැෙරන +සා ප�ඵල lට! 
ස�ෙයd� Xහද සාකxඡාව$ කර4 තබා A~ අ'(V පහට ම Fය බැqෙම� ඔ'ෙනො'� 
ෙදස බල�නට බැ� තරමට ප- ෙ.ශපාලනය පහළට වැo ඇත. ෙE ත))වය තව) 
ඉ#�යට �ෙයො) 2ෙශේෂෙය� 3ංහල ජා�ය නැ)තට ම නැ� ෙවනවා ඇත. 

ඇෙම�කාෙ� පකට වැ �ෙබ�ෙ� ෙ.ශපාලන ප- ෙදකd. එෙසේ 'ව) ඔ'j ජා�ය 
එ$ස) කර�නට කතා කර�. mයා කර�. අෙn රෙට� දැ4V ප- එෙකොළහ$ පකට වැ 
�ෙබනවා. හ) හ'ල H, =� හ'ල H, අ�) ප-ය H. ෙමතරE ෙබTE ��ය T) එය ජ ා�ක 
ප�හා+ය$ බව ෙප+ ෙපt) +යම සම|ය$ ගැන �ෙන� ව) �තන බව$ ෙනො 
ෙපෙනH. ෙE හ'q ෙදක ම ජා�ක සම|ය හා සම| ෙපරAණ dයා dයනවා. ෙE රෙට� 
මහා ජා�ය වන 3ංහලය� ෙබT 3fන =( ජා�ක සම|ය ෙහෝ සම| ෙපරAණ ෙහෝ න�� 
පමණ$ බව dය <= ය. 

ෙE රෙD 3ංහලය� =ළ පව)නා ෙ.ශපාලන අසම|ය ඉතා උග බව රහස$ ෙනොෙ�. 
ෙE ෙ�දය +සා ද2ඩය� එwlට ම dය�ෙ� ඉ�� නE 3ංහලය� අෙn උපකාරය නැ� වැ 
රජකE කර�ෙ� නැත ය4 H. ද2ඩය� සමඟ රහස් �2XE හදාෙගන �ෙP යH 3ංහල 
ෙ.ශපාලන ප- d�ප වාරය$ ම ඔ'ෙනො'නට ෙචෝදනා කළ සැf කාට) මතක ඇත. 

ඉ#� මැ�වරණයට ෙ.ශපාලන ප- ල�ල�ෙN �දානE වන බව ෙපෙනH. එ$ස) 
ජා�ක ප-ය, � ලංකා - සමසමාජ - ෙකො�<+ස්D සම| ෙපරAk, 3ංහල මහජන ප-ය, 
ද2ඩ සංගමය හා ෙපඩරq ප-ය යන සාමාZකය� වැ� සංඛ�ාව$ 3fන ප- පහ$ ලබන 
මැ�වරණයට ඉ#�ප) වන බව ෙපෙන�නට ඇත. ෙE ප- පහට ම Aස්;Eව(� එක= 
ෙවනවා ඇත. 

දැනට ෙපෙන�නට �ෙබන 3ංහල ප- =න ම ත+යම ජයගහණය කරන බවට බලව) 
2ස්වාස තබාෙගන ඇත. ත+යම රජය$ l�Qව�නට නE අ_ ම ගණෙ� ආසන 75 $ 
#නාගත <= ය. 3ංහලය� ෙබT 3fන ආකාරය ෙදස බලන 2 ට කවර 3ංහල ප-යකට ව) 
ආසන 75 $ #නාගත හැd ෙනොවන බව ෙපෙනH. එෙසේ 'ෙවො) ආසන වැ� ගණන$ #� 
ප-ය රජය$ l�Q!මට උපකාර ලබාගැtම සඳහා ද2ඩය� පස්ෙසේ Vවනවා ඇත. ෙE 
කාරණය ෙහො�� ද�නා ද2ඩය� “ෙපෝඩා ෙපෝ”  dයා එළව�ෙ� නැ� වැ රහස් �2XE 
ෙව4වට එw lට �2XE හදා dයවා ඔ'� ඉ#�ෙය� 3ංහලය� දණ ගස්වා ෙපොෙරො�V 
කරවාෙගන සහාය ෙදනවා ඇත. 

ෙE මහාජා�ක 2නාශෙය� 3ංහල ව8ගයා ෙPරාගැtමට ඉ#�ප) කරන ෙයෝජනා ගැන 
අෙn මහාසංඝයා වහ�ෙසේ) ස�� සමාගA) 3ංහල ජනතාව) ඉතා ෙහො�� 4ව�� 
මැදහ) වැ සලකා බල�ෙ� මැනැ2. 

ඉ#� මැ�වරණෙය� T 3ංහල කවර ෙ.ශපාලන ප-යකට ෙහෝ ආසන 75 $ ව) 
#නාෙගන රජය$ l�Qව�නට lwව� නE 3ංහලය� වශෙය� අl ක'() ස=Q ෙවA. 
එෙසේ හැd ෙ�වා H ඉත 3�� පා8ථනා කරA. එෙසේ ෙනොහැd 'ෙවො) වැ� ආසන ගණන$ 
#නාග) 3ංහල ප-ය රජය$ l�Q!මට අෙන$ 3ංහල ප-වල සහාය ඉqලා 3fය <= ය. 
එෙසේ ඉqලන සහාය අෙන$ ප- #ය <=ය යන ෙපොෙරො�Vව ලබන මැ�වරණයට 
බ��නට ෙපර 3ංහල ප-ව;� ලබාගත <= ය ය4 පළA ෙයෝජනාව H. අෙn මහාසංඝයා 
වහ�ෙසේ) 3ංහල ජනතාව) ල$#ව }රා ෙE හඬ නැං'ෙවො) ෙ.ශපාලන ප- මහජන 
මතයට �ස නමා ෙපොෙරො�Vවට බැ ෙඳ4 ඇත. එෙසේ ෙපොෙරො�V !ෙම� ඒ ඒ ෙ.ශපාලන 
ප-වල පචාරක කට<= වලට බාධාව$ ෙනොව�නා$ ෙම� ම ඡ�ද දායකයනට ද තම� 
කැමැ� ප-යකට ඡ�දය Tමට ද බාධාව$ ෙනොව4 ඇත. 

ඊළඟ පශ්නය ව�ෙ� ෙE ෙ.ශපාලන ප- එක= ! රජය$ l�Q ව�ෙ� ෙකෙසේ ද 
ය�න H. ෙම�න ඒ lwබඳ ෙයෝජනාව. වැ� ආසන ගණන$ #නාග) ප-ෙය� පධා+යා 
අගමැ� 2ය <= ය. ඊ ළඟට වැ� ආසන ගණන$ #නාග) ප-ෙය� පධා+යා සභානායක 
2ය <= ය. ඒ ඒ ප- #නා 3fන ආසන ගණ� අ4වැ ආසන අටකට ෙහෝ දහයකට ෙහෝ 
ඇමැ�කE හා උප ඇමැ�කE #ය <= ය. ඒ ඒ ප-ව;� }.ගලය� ෙ)uම ඒ ඒ ප- 
නායකය� කළ <= අතර ඒ ඒ }.ගය�ට XVX ඇමැ� තන=( ෙ)uම ප- නායකය� 
සාකxඡා ෙකොට කළ <= ෙ�. ඉ#� ද2ඩ සෙහෝදරය� ද එක= ව�න ට කැමැ� නE 
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ෙකො�ෙ.3 ර�ත වැ එක= කැරෙගන සෑෙහන ගණන$ 3fනවා නE ඇමැ�කE හා උප 
ඇමැ�කE ද #ය <= ය. ෙමH� ඉ��වන l�ස 2ප-ය හැfයට සැලැdය <= ය. 

ඊළඟට පශන්ය ව�ෙ� ෙE ප- ෙමෙසේ එක= ! රජය ෙගන ය�ෙ� කවර ප�ප)� 
මාලාව$ උඩ ද ය�නH. ඒ ඒ ෙ.ශපාලන ප-වල මැ�වරණ පකාශන +?) C වහා ම 
3ංහල රට ජා�ය ආගම හා භාෂාව ගැන හැ�ම ඇ� ෙ.ශපාලනය ද ද�නා 2.ව=� fක 
ෙදෙන?� ලවා ෙපොV ප�ප)� මාලාව$ lwෙයළ ෙකොට ෙම ෙල3� }ව)ප) ම|� 
පකාශයට පAkව�ෙන�. 

ග(තර මහාසංඝයා වහ� ස, ස�� සමාගEවල l�ව=+, 3ංහල ජනතාෙව+, ෙE 
අදහස සැහැq� ෙකො ට 3ත�ෙ� නැ� වැ අXවලා ෙG ෙයෝජනාවට අප ෙවෙහෙස�ෙ� 
?මට දැ H 3ත�ෙ� නැ� වැ 3ංහල රට ජා�ය ආගම භාෂාව ෙPරාග�නට ඒ ඒ ෙ.ශපාලන 
ප- ලවා යට i ෙපොෙරො�Vව ලබාගත හැd වන ප�# 3�ලක }රා මහජන හඬ නංවන ෙම� 
ඉතා ඕනෑක�� ඉqලා 3f�. 

 

� ලංකාTප 1968.11.19 
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