දන සයයක ඇතළත, ලකෂ 08 ක මනසන පවල පටන මරා දැම
ේේශේේ ්රමයක ගැන අසා තේේ ද ? ඒ දන සය ය ඇතළත, එකම දේනක,
දස දහසක මරා දමනනට ේේත වේේ ද දේනන දන උතසනන ේකරන ඒ
ේේශේේ ්රමය වසනම ය. ේේ ඝාතන සදවනේන ඉරාක යේධය ගැන කතා
කරන වට සඳහන වන මහ පරමාන වනාශකාර අව ේයාදා ගැනේමන
ේනාේේ. ේේ ඝාතන සයලල සද ේකේරනේන එදේනදා සාමාන් ජවතේේ ද
සාමාන් මනසන අතට ගනනා කැතත, මනන, ේපාේරාව ේයාදා ගැනේමන.
ඉතහාසේේ මහා ජන සංහාරයක ගැන කතා කළ වගස ේොාේහා් ේදනා මතක
කර ගනේන, නටසවාදේේ ප්රතඵලයක ේලස යේරා්පේේ දයත ව, මහා යේදේ
සංහාර යය. ේදවන ේලා්ක යේධයට මල පරමන හටලර ේේ සපර ආරය රාජ්
ේවනේවන දයත ේකරන ඒ යේදේ සංහාරය, මනස ඉතහාසේේ ේේලචඡතම
ජවත වනාශය ේලස ඉතර වනේන 1994 අේේ ්රල මස 06 වන දන ආරේභ
ේකේරන, ේේ ජන සංහාරය ේතක පමණ. එකම රේට සය වස ගණනක
එකට ජවත ව ස`ඵතර ජනතාවක දන 100 ක ඇතළත ේකේටරේයන,
මනේනන, කපා ේකාටා මරා දැම නතන ේලා්කේේ ඒ ේේශේේ ්රමය හමේේ,
හටලර දයත කළ යේදේ සංහාරේේ මේලචඡතවය අ`ගට මට වනනක. දස
ලකෂ 09 ක ජනතාවක ජවත ව රවණඩාව ඒ සමග, ේලාව මනස
ඉතාහසේේ ඉතාම වනාශකාර මෘග ජන සංහාරය දයත ව රට ොවට එතැන
සට පත වනේන ය.
රවණඩාේේ ේේ ජන ේකාටස අතර ඇතත ගැටේ ආරේභ වනේන නදහසත
සමගන. එේතක එය දැනට වඩා ේදගණයක වශාල ව රඅනඩා-උරණඩ
යනේවන හඳනවන ලැබ, යටත වජත භමයක වය. අප ්රකාේේ ේේ
ප්රේේශය පහටා ඇතේත උගනඩාවට පහතන සහ ේකාංේගා්වට සහ කව වලට
නැේගනහරන ය.
රඅනඩා-උරණඩ ප්රේේශ ේවත පළමව පැමණ වේේශකයන වේේ 1897
පැමණ ජරමාන ජාතකයන ය. ඒ කාලේේ ේේ ප්රේේශ පාලනය කළ රවාබගර
රජ මය යාමත සමග ඇත ව කලොගෑනය දඩමමා කර ගත ජරමානේවා්, ඒ
වන වට ඔවන යටේත පාලනය ව ටැනසානයාේේ සට රඅනඩා-උරණඩ
ප්රේේශ ආක්රමණය කළහ. ඔවන ේේ පර
් ේේශ පාලනය කේේ සෘජ යටත

වජතයක ේලස ේනාේේ. තමනට හතවත, කේපේ ේගව පාලකයන, පර
් ේේශ
ොාර ගේභාරයන ේලස තොා ගැනේමන.
ජරමානවන එහ පය තැබමට සය වස ගණනාවකට ේපර රඅනඩා-උරණඩ
ප්රේේශ ජනාවාස ව ඇතේත ජන ේකාටස ේදකක එහ වටන වට පැමණ
පදංච වේමන. ඒ හට සහ ටටස ේගා්ත ්රකයන ය. ේේ ේදේගාලලනට ේපර
එහ ඓතහාසක පදංචකරවන වනේන ටවා නමන තවමත හඳනවන ලොන
පේම ේගා්ත ්රක පරසක. ේේ පාරේපරක පේම ේගා්ත ්රකයන අභොවා
රඅනඩා-උරණඩ ප්රේේශයනහ වගා බේ අලලා ගනනා හට ජාතකයන, එහ
ඉතහාසය තල පැළපදයේ වනේන ේගාවයන ේලසන. ඔවහ සංඛ්ාතමකව ද
ේලාක ොහතරයක වනනාහ.
ටටසවරන රඅනඩා-උරණඩ ප්රේේශයනහ පැහැදල අඩතරය වන අතර, ඔවහ
ගව සතවාදන ඇත කළ, ආරේභක එේේර ජවතයකන පැමණ ේගා්ත ්රක
පරසක ේලස සැළේක. උරණඩ බේමහ රාජ් පාලකයා වමට අමතරව ආරථක
වශේයන රඅනඩා-උරණඩ පර
් ේේශ වල ශකතමත ජන ේකාටස ේලස
පැවතේේ ටටසවරන ය. එනසා ජරමාන ආක්රමණය සමගන කේපේ
ේවනේවන ඇත කළ පාලනේේ වැඩ හවලක ලොා ගතේත ටටසවරන ය.
හට සහ ටටස ේදපරස අතර ආදම යගේේ ශාරරක ලකෂණයනහ ේවනසකේ
තබ ොව කයැ ේේ. එේ`ඩරන ේලස පැමණ ටටසන, සහන උස සරරක ඇත
ේගා්ත ්රකයන වේේ යැය කයැ ේේ. අේනක අතට හට ජනයා, ප`ඵල
ේදවරක සහත එතරේ උස නැත, එේහත මහත මනසන යැය කයැ ේේ.
ඔවන අතර ඇත ව හවල වවාහයන නසාේවන ඒ ේවනසකේ කාලයත සමග
ේපාද ේේ හඳනාගත හැක ශරර ලකෂණ ේලස ඉතර ව නැත. ඔවන ේේ මල
භාෂාවන ව කනයරවණඩා සහ කශවාහල භාෂාවන අතර ද එතරේ
ේවනසකේ ේනාතබණැය කයැ ේේ.
පළම ේලා්ක යේධය ආරේභ ව පස ේොලජයානවන ේේ රඅනඩා-උරණඩ
ප්රේේශ ජරමානවන ේගන 1916 ද උදරා ගතේත ය. පළම ේලා්ක යේධය
අවසන ව පස ජාතන ේේ ලගය (League of Nations)ේලස එකත ව
ප්රධාන රටවල හවල, 1924 ද රඅනඩා-උරණඩ පර
් ේේශ ේොලජයමට ම ොාර

කේේ ය. එතැන සට එය, ේොලජයේේ ේකාංේගා්ව ේලස හඳන වන ලැබ
ේකාංේගා්ව ට ඈඳන ලොන යටත වජතේේ ේකාටස ේලස, ේොලජයානවන
වසන පාලනය කරන ලැබණ.
ේේ යටත වජත පාලනේේ ද ේොලජයානවන ඔවන ේේ පහසව තකා හට සහ
ටටස ේගා්ත ්රකයන ේවන කර හඳනා ගැනමට හැක ආකාරේයන පාලනය
කේේ ය. ඊට ේහාඳම නදසන වනේන ේගා්ත්රය පැහැදලව සටහන කළ යත
ව හැඳනම පත ක්රමයක 1933 ද හඳනවා දම ය. ඊට අමතරව, ටටසවරන
ට වැඩ සැළකලලක ද ේොලජයාන පාලනය තල තබණ. ේේ හැඳනේ පත
ක්රමය ආරේභ වන වට, හට ජනගහනය සයයට 85 කද ටටස ජනගහනය
සයයට 14 කද ඉතර සයයට 01 ක පාරේපරක ටවා ේගා්ත ්රකයන ද ව ොව
සටහන ේේ.
ේොලජයානවන ේේ ේේ පාලන ක්රමය නසාේවන රඅනඩා-උරණඩ
ප්රේේශයනහ එේතක ේනාව ේොදමක ඇත වය. ඒ ේොදේේ ද උරණඩ භම
ප්රේේශේේ ඉතහාසය තල තහවර ව තබ ොල ධරාවලේේ ටටස ආධපත්
ේනාකඩවාම පැවතන. එහ වැඩවසේ සමාජේේ රාජාධපත් තබේේ
ටටසවරනට ය. එේහත ජන ොහතරය වේේ හට ජනයා ය. ේේ හට
ජනගහන ේේ ොහතර හයයත ටටසනට හම ව පාලනේේ ොලයත නසා
ේොලජයානවන ේේ ේොදා ේවනකර පාලනය කරේේ පළේවත තල හට සහ
ටටස ජනතාව අතර, එේතක ඉතහාසේේ ඔවන අතර ේනාවන ොල ගැටමක
ඇත වය. එය ඉතා නශචත ේේශපාලන ගැට`ඵවක ේලස මත වනේන නදහස
ලොා ගැනමට යන ගමේන ද ය.
ේදවන ේලා්ක යේධේයන පසව 1947 ද එකසත ජාතන ේේ ලගය වසන
රඅනඩා-උරණඩ ප්රේේශ ඒකාොේධව පාලනය කරම, එකසත ජාතන ේේ
ලගේේ භාරකාරතවය යටේත ේොලජයානවන අත ම රඳවේේ ය. එේහත
උරණඩ පර
් ේේශේේ ටටස ොලය ඉන ේවනස වනේන නැත. එනසා නදහස
ලොා ගැනමට යාේේ ද, උරණඩ යළ ේවනම රාජ්යක ේලස ේවනවේේත
රඅනඩා ප්රේේශය හට ොලයට නත කර ගැනේේත පර
් වණතා දැකය හැක ය.
එය වැඩමනත මත වනේන රඅනඩා ේකනදව නැග එන හට ොලය සමගන
ය. රඅනඩා ේේ හට නායකේයා් 1957 ද හට ේේශපාලන ප්රකාශනයක එළ

දකවනනාහ. එය නදහස රවණඩාවක ේවනේවන ඉදරපත ේකරණක. නදහස
සමග භමේේ නම ලවේේ හා උචචාරණය කරේේ ේවනස - රඅනඩා සට
රවණඩා ේලස මත වනේන ද, ේේ හට ොලය සමගන ය.
එේස වරධනය වන ේොදම සමග හට සහ ටටස ේදපරස අතර පළම පර
් චණඩ
ගැටම වාරතා වනේන 1959 ද ය. ගටරාමා හද ටටස සහ හට ග්රාමය
ේේශපාලන ක ර
් යාකාරන අතර ඇත ව ගැටමක ද හට ජාතකේයක ව
ේඩාමනක එේේොානයමටවා ඝාතනය ේකරණ යැය පැතර ගය ේොාර
ප්රචාරය, ඊට ේේතව ය. එවැන ඝාතනයක සද ේනාවන ද ඒ කතාව සමගන
රඅනඩාව පරා ටටස වේරා්ධ වශාල රලලක ප්රචණඩ ේලස පැතර ගේේ ය.
එය හඳනවන ලැබේේ වනාශේේ සළග ේලසන. ඒ සමග සැළකය යත ටටස
ජනතාවක රඅනඩා අත හැර ආරකෂාව පතා අසලවැස ටැනසානයාව,
උගනඩාව, ේකාංේගා්ව වැන රටවලට පැන ගයහ. රඅනඩා ප්රේේශේේ ටටස
ේගා්ත ්රක ජන නායකේයක ේලස සට එේවාම ද ඒ සමග පැන ගේේ ය.
රඅනඩා-උරණඩ ප්රේේශයනහ නදහස ේවනේවන සංක්රානත සමයක 1960 ද
තනද වේේ එම පස බේමහ ය. ඒ ේවනේවන එම වසේරහ මැතවරණයක
පැවැත වේේ තාවකාලක ආණඩවක පත කර ගැනම සඳහා ය. ඒ
මැතවරණේේ ද හටවරන දයත කර තබ ටටස වේරා්ධ ප්රචණඩ ව්ාපාරය
සමගන හට ොලයක ේගාඩ නැගන. හට ේේශපාලන පර
් කාශනයට අතසන
තැබ පර
් ධානේයක ව ේෙේගායේර කයොණඩා මැතවරණේයන ජය ලොා,
තාවකාලක ආණඩේේ ප්රධානයා වනේන ය. එතැන සට ඊළග වසර
ේගේවනේන හට හා ටටස ගැටම හරහා ය. 1962 ජල මාසේේ රඅනඩාඋරණඩ පර
් ේේශ අවසන වශේයන ේොලජයේමන නදහස ලොත. එේහත ඒ
ආණඩක්රම ව්වසථා ේදකක සහත ේවනම රාජ්යන ේදකක ේලසන.
උරණඩ පර
් ේේශය බරනඩ නමන නදහස රාජාණඩවක ේලසත රඅනඩා
ප්රේේශය රවණඩා නමන නදහස සමහාණඩවක ේලසත ේොද ේවන වනේන
ය.
රවණඩාව ගැන නතන කතාව පටන ගනේනත ේේශේේ ්රමය වසන මනස
ශෂඨාචාරේේ ේදවන වරට මහා කාලකණන ජන සංහාරයක දයත කළ
ේඛ ිදවාචවකය සනටහන වනේනත ඉන පසව ය.

ේේ ේේශේේ ්  ර මේේ ේසාේහාන බමය
ප්රධාන ජන වරග ේදකක ේලස සැළකය හැක ජන ේකාටස ේදකක ඉනනා
රටක ලොා ගත නදහස එක ජන වරගයක ොලහතකාර ොලය සඳහා භාවත
කරේේ අතශය වනාශකාර ේල වැක අතදැකමක ගැන කතා කරනේන නේ ඒ
රවණඩාව ය. අේනකත රටවල සයලලට වඩා නතන ේලා්කේේ
ේේශේේ ්රමය මතන වඩාත නරවල වනාශකාර අතදැකම වනේන රවණඩා
ේේ අතදැකම ය.
1962 ජල මස ලැබණ නදහස සමග රවණඩා සහ බරනඩ ේලස ේවනම
රාජ්යන ේදකක වශේයන ේවන වන ේවනවට, එක ේෙඩරල රාජ්යක ේලස
එකසත වනන යැය එකසත ජාතන වසන ේයා්ජනා ඉදරපත කළ ද, ේද
පළාේතම නායකයනට අවශ් වේේ ේවනම රාජ්යන ේදකක නායකයන
වනනට ය. ඒ ේවනේවන හට නායකේයා් කල තොා ම තමනේේ වරගයාට
සමා ව ේේශපාලන පකෂයක ද හදා ේගන සටය හ. එය හට වමකත පකෂය
නේ වය. 1957 ද හට ේේශපාලන ප්රකාශය ඉදරපත කළ පරස වසන ේේ
හට වමකත පකෂයට නායකතවය ේදන ලද. තාවකාලක ආණඩේේ ප්රධානයා
වමට හට ොලය ේයාදා ගත කයොණඩා පළම නදහස රවණඩාේේ ජනාධපත
ේලස නැවත පත වනේන හට ොලය මතන ය.
එනසා කයොණඩා ේේ ආණඩව ටටස වේරා්ධ ආණඩවක වය. රවණඩාේේ
රතතරන, ටන සහ ටංේසටන ආරථකය වැඩමනත පැවතේේ ේොලජයාන
සමාගේ අත ය. එනසා රවණඩාේේ ආරථක හයය හට වරනේේ අතට ගැනම
ඔවනට අනවාරය වය. ඒ අනව ප්රධාන අපනයනයන වන ේත, ේකා්ප සහ
සතව සේ කේෂත්ර සහ වේශෂේයන ේවළඳාම හට ආධපත්යට ගැනම,
කයොණඩා ේේ ආණඩේේ ේේශපාලනය වය. කයොණඩා ේේ ආණඩව සමග
ේපළ ගැසේන ද ඒ ේේශපාලනය ඇසේරන හේො කර ගැනමට ේලාක
තදයමක තබ හට ව්ාපාරකයන ය. එොැවන ේකාලලකාර ේවළඳ ව්ාපාරකයන
සමහයක කයොණඩා ේේ ආණඩවටත ඔහ ේේ ේේශපාලනයටත වශාල සමාජ
ොලයක එකත කේේ ය. ටටසවරන කායකව එළවා දමන උේේඝා්ෂණ වලට
ඒ ේගාඩ නගන ලද සමාජ මතවාදය ඉඩ ලොා දන. රවණඩාේේ ටටසවරන
හඳනවනනට වේේ කැරේපාතතන ේලසන
. කැරේපාතතන වඳ කරම, හට

ේේශපාලනේේ අරමණ වය.
එයට මහණ දමට බරණඩ ේේශ සමාව තල සංවධානය ව ටටස ගරලලා
කණඩායමක 1963 ේදසැමොරේේ ද, දකණ ේදසන රවණඩාවට ඇත`ඵ වය.
ඔවන රවණඩා අගනවර වන කගාල ආසනනයටම පැමණේේ ය. එේහත
අවසානේේ, ොහතර හට සමාජේේ හයය මත ටටස ේගරලලා ආක්රමණය
පරාජය කරන ලැබණ. කයොණඩා ේේ ආණඩව ලද ඒ හමදාමය ජයග්රහණය,
හට හමදාමය ජයග්රහණයක වය. ඊටත අමතරව එය, හට ආධපත් තහවර
ේකරන හමදා ජයග්රහණයක වය. එනසා ඉන අනතරව දග හැරේණ ටටස
වේරා්ධ සංහාරයක. එම සංහාරය වසන දකණ රවණඩාේේ ගේකානේගා්ේරා්
ප්රානතේේ 1,40,00 ට වැඩ ටටස ජනගහනයක ඝාතනය කරන ලැබණැය
වාරතා වය. රට පරා සට ඊට වැඩ ටටස පරසක අසලවැස රට වලට පැන
ගයහ. ොරට්රන රසල වසන ේමය හඳන වන ලේේේ, යේදේ සංහාරේයන පස
ශෂඨ ඉතහාසේයහ හම වන දරණම සංවධානාතමක ජන සංහාරය ේලසන.
එතැන සට දසකයක පමණ කාලයක කයොණඩා ේේ පාලනය පවතනේන හට
සමාජ ආධපත්ේේ සහ ේවළඳ ප්රාේ ධනේේ සහාේයන. එේහත රේට ආරථක
වරධනයක ශකතය ඔහට ේනාතබණ. එනසා ඔහේේම හට සමාජ ොලය තල
කලකරම හා වේරා්ධයන තැනන තැන ඉලේේපනනට වය. එය ේකළවර වේේ
ඒ වන වට හට සමාජ ොලය අතට ේගන තබ හමදා නායකතවේේ
කමනත්රණයකන. රවණඩාන සමාජේේ ඒ වන වට ේගාඩ නගා තබ ටටස
වේරා්ධ, හට අධපත මතවාදය වසන හමදා කමණත්රණය ොාර ගනේන ද
ටටස වේරා්ධ ොලයට තවත හයයක ේලසන. ඒ මත, ේේජර ේජනරාල
ෂේවනාල හබයාරමානා 1973 ද හමදා කමනත්රණේයන රාජ් නායකයා
වනේන ය.
හබයාරමානා එතැන සට, අවරද 21 ක සාේප්රදායක හමදා පාලනයක ේගන
යනේන ය. ඔහට ඇතැේ ොටහර රටවල සහාය ද ලැබණ. ඉන පර
් ධාන වේේ
ප්රංශ මතේරාන ආණඩේේ සහාය ය. ේේ ොටහර රටවල කසවක හබයාරමානා
ේේ ආණඩේේ ටටස වේරා්ධය, එතරේ සැළකලලට ගත ොවක ද ේනාේපේන.
ඔවන වැඩමනත හට හමදා පාලනය ේවතන ේහා් රවණඩාේේ සථාවර
පාලනයක ොලාේපාේරාතත වේේ රවණඩාව සත ව රතතරන, ටන සහ

ටංේසටන ආකර වලන ලොා ගත හැක ව ලාභය ේවනේවන. වේේශකයනට
අවශ් ව සථාවරතවය පවතවා ගැනමට හබයාරමානා උතසාහ ගතේත වැඩ
මරදනයක සමගන ය. එහ වැඩ රදර ොව දැනේන ටටසවරනට ය. හමදාව ද
හට හමදාවක වේයන.
ේේ සයල කාරණා එක කළ වට, හබයාරමානා ේේ පාලනය අරථවත වේේ
ටටස වේරා්ධ පාලනයක වශේයන. එනසා ඒ වන වට, ජවත ආරකෂාව සඳහා
අසල වැස රටවල සරණාගතයන ේලස ජවත ව ටටසවරන අතර ේගරලලා
සංවධානයක හැේදනේන ය. ේේ අතර ටටස සරණාගතයන නැවත
රවණඩාවට යැවේේ උතසාහයන අසල වැස රටවල ආරේභ වය. එයට හරස
කපමන හබයාරමානා 1986 ද රවණඩා ේේශ සමා වසා දැේේේ ය. වසරක
යතම ේේ කඩා සංවධානය, රවණඩා ේේශේේ ්රම ේපරමණ ේලස ේගාඩ
නැේගනේන ය. එහ හමදා ශකතය, අසලවැස රාජ්යනහ හමදා වල ේසවය
කළ ටටස නලධාරනේගන හා ේසාලදාදවනේගන ලේේේ ය. ේේ රවණඩා
ේේශේේ ්රම ේපරමණ වසන ගනනා ලද පරව ේේශපාලන තනදවක මත ඒ
සයල හමදා පරස, 1990 ඔකේතා්ේොර මස 01 වන දන, සය හමදා
ේසවාවන අත හැර, ර ුේගන ඒමට හැක අව ආයධ ද ර ුේගන, රවණඩා
ේේ දකණ ේේශ සමාේවන රවණඩාවට ඇත`ඵ වය.
ේමය එතරේ වශාල කැර ුලලකට ේේත ේනාවනත ප්රංශ ආණඩේේ හමදාමය
සහාය ඇතව එය පැරද වමට හබයාරමානාට හැක වය. එනමත එය මෑත
ඉතහාසේේ වශාලම ජන සංහාරයට ආසනන පාදකය වය. ඒ සමග
රවණඩාේේ ප්රධාන පවත පත, නැවත වරක හට ේේශපාලන ප්රකාශනය
1991 ද පළ කේේ ය. ඊට අලත එකතවක ද තබණ. ඒ හට ොලය
ේවනේවන තබ ේේශපාලන ආයාචන යය. හබයාරමානා වසන හට ොලය
ේගාන කරන ලේේේ තරණ කණඩායේ ඔසේස ය. හට ේේශය ේබරා ගැනේේ
කාරය ේවනේවන ේේ තරණ පරස
”ඉනේටරහේේව යැය නේ කරන ලැබණ . එහ ේතරම වේේ එකට එක ව
පහර ේදම යනනය . ඔවන මැර කණඩායේ ේලස හැසරන පරස වහ.
ටටසවරන ේේ හා ටටසවරනට හතවත හටවරන ේේ නාම ේලඛන ඔවන
වසන සකස ේකරණ. කැත, ේකේටර, ේපාේරා් හා මනන ර ග
ු ත ේේ
තරණන යතර පැද වලන ටටසවරන ේසායේන ඝාතනය කරනනටත ේගවල

ගණ තොනනටත පටන ගතහ.
ඒ සමග ටටස ේගරලලා ක ්රයාකාරකේ ද වැඩ වය. හබයාරමානා පාලනයට
ේේ තතතවය පාලනය කර ගැනම තරමක අසර වය. ඒ සමග සාමාන්
ජනතාව ඝාතනය කරේ වළකා ටටස ේගරලලා ව්ාපාරය ව රවණඩා
ේේශේේ ්රම ේපරමණ සමග සාකචඡා ආරේභ කරනන යැය, හබයාරමානා
පාලනයට ජාත්නතර ොලපෑේ ේකරණ. තතතවය ොරපතල ේවතම ජාත්නතර
ොලපෑේ හමේේ, හබයාරමානා 1992 ද රවණඩා ේේශේේ ්රම ේපරමණ සමග
සටන වරාමයකට අතසන තැබ ය. ඒ සමග හට ොලය, හබයාරමානා
පාලනේයන දරසථව, සවාධන ොලයක ේලස ක ර
් යා කරනනට වය. හට
ොලේේ ඒ සවාධනතවය සමග, රවණඩාේේ ජන ඝාතන සාමාන් ජවතේේ
අංගයක ොවට පත වන තරමට වරධනය වය. ටටස ේගරලලා
ක ්රයාකාරතවය ද ඊට ප්රතප්රහාරාතමකව, ඒ සමග වරධනය වය.
ේේ ොල අරගලය ේකළවර කර සාමකාම වාතාවරණයක ඇත කර ගැනමට
ජාත්නතරේයන ේකරන ොලපෑේ සමග, හබයාරමානා පාලනය නැවත 1993
ද රවණඩා ේේශේේ ්රම ේපරමණ සමග සාකචඡා ආරේභ කේේ ය . එහ
ප්රතඵලයක ේලස ටැනසානයාේේ අරෂා හ ව සාකචඡා ේකළවර, සටන
වරාමයක අතසන ේකරේණ ප්රජාතනත්රවාද මැතවරණයක සමග ොලය
හවේල බකත වඳේේ පාලනයක තහවර කරමට ය. එම පරවරතනය
ේවනේවන තාවකාලක පාලනයක එකසත ජාතන ේේ සාම හමදාවක යටේත
පහටවමටත ේදපාරශවය එකග ඵය.
එේහත අවාසානාවකට, එවැන සාමකාම පාලනයක පලගැනමට සදානේ
ේනාවන අනතවාද හට සමාජ ොලයක, වසර ගණනාවක පරා හබයාරමානා
පාලනය වසන රවණඩාේේ ේගාඩ නගා තබණ. එනසා ඉනේටරහමේව සහ
ඔවන ේේ ේේශපාලනය ේමේහය ව පරස, සටන වරාම ගවසම ේනාපළතහ.
රවණඩාව සඝ්රේයන අරාජක තතතවයකට ගමන කරනනට වය. 1994
අේේ ්රල 06 වන දන රවණඩා ජනාධපත හබයාරමානා සහ බරණඩ
ජනාධපත සේරේයන එනතරයාමරා ගමන ගත ේහලේකාේටර යානය ේවඩ
තොා බම දමන ලදව ජනාධපතවරන ේදේදන ම මය ගයහ.

ඒ ඝතාන, හට ප්රහාරයක නසාේවන යැය පර
් චලත වවත ඒ සේධය සමග
ටටස ජන සංහාරය සඳහා නදහසට කරණක හටවරන ලොා ගත හ. හට
ජනතාවත ඔවනේේ නායකයනවත ඝාතනය කරේම ි ටටස කමනත්රණයක
පළොඳව ගවන වදල ේසවා පර
් චාරය කළහ. ඊට අමතරව, හට ජනතාවේගන
සය වගකම ඉට කරනන යැය ගවන වදල ේසවාවන ආයාචනා කේේ ය.
ටටස හතවාදනට ද`ඩවම කළ යත ොවත අවධාරණය වය. අේේ ්රල 29 දන
රාජ් ගවන වදල ේසවය මගන මැය 05 වන දන රවණඩාව පරසද කරේේ
දනය ේලස නේ කේේ ය. කැරේපාතතන සහ ඔවනට හතවත සයල ේදනා
ඉවත කර, රවණඩාව පරසද කරනනට යැය ගවන වදල ප්රචාර මගන හට
ජනතාවේගන ඉලලේ ේකරණ. ේේවා නකම පහ ේගා්සාවන ේනාව ය. ේේවා
මහා ේේශේේ ්රම කැඳවේ වය.
එතැන සට ඉනේටරහේේව සහ ඔවන ේේ නායකතවේයන හමදා පරස ද
සාමාන් හට ජනතාව ද 1994 මැය මාසය හා ජල මාසය අතරතර 8,00,000
ක ටටස ජනතාව ඝාතනය කරන ලොය. ඒ ඝාතන හැමකක ම ඉතා කරර හා
ේේලචඡ ඝාතන වය. ගැබණ මාතාවන මරා දමන ලැබේණ, ටටස වරගයක
අනාගතේේ ේනාසටය යත යැය ගවන වදල ප්රචාර කයා සට ේහයන. අත
දරවන මරා දමන ලැබේේ, ඔවන ේලාක ව වට කැරේපාතතන වන ේහයන.
රවණඩාව පරසද කරේේ ේේශේේ ්රමය ම`ඵ ගැන වේේ එේළසන.
ඉතහාසේේ ේේ කාලකණනම ජන සංහාරය මැඩ පැවැත වමට එකසත ජාතන
ේේ සාම හමදාව තර කරමට ආරකෂක මණඩලය ප්රමාදව තනද කළ ද,
අමතර ේසනාංක කලට ේේලාවට ේනාපැමණේේ ය.
ඒ සේොනධේයන එකල අේමරකාන රාජ් ආරකෂක ේලකමවරය ව මැඩලන
ඔලෝරයට මැඩම ේසකටර නේ සය චරතාපදානේයහ කයනේන ේමවැනනක.
”පර
් චණඩතවය දග හැරණ වට, රවණඩාේේ තතතවය අප අප ේේ රාමව
තලට ොහා ගතේතම. අප එකසත ජාතන ේේ වේශෂඥයන හා අප ්රකාන
නේයා්ජතයන සමග, සාම ක ්රයා වලය නැවත පණ ගැනවම ගැන කතා
කේළම. අප සවාධනව ේපන සටමන ේදපාරශවේේ ම ප්රචණඩතවය ේහළා
දටේවම
එේහත ඇයේේම වචනේයන ඇතතටම සදව ේේ ජන සංහාරයක. දග
වසතරයක සමග ඇය ඒ ගැන ලයා ඇතේත ේමය ය. ”අේේ ්රල මාසේේ

අනතම දන දහය තල ේලා්කේේ ේොාේහා් ේදේනක ේමන මම ද සදවනේන
හේදක ප්රචණඩ ක ර
් යාවන ේනාව ජන සංහාරයක ොව ේතරේ ගතම
අවසන වශේයන එදා රවණඩාව ගැන ඇය ේේ පාේපා්චචාරණය ේම ේලස
ය. ”නවැරදව තතතවය වසතර කළ වනට ේගෞරව ේනාකර, ේේ සංවාදය
අවසන කළ ේනාහැක ය. ආපස හැර ඒ ගැන අද පහසේවන කතා
කරනවනට ේනාව, එදා ඔවන කය ේේ පලේගන ක ්රයා කේේ නම
ේවනසක ඇත කළ හැකව ේේ කතා කළ අයට, ේගෞරවය කළ යත ය.
එකසත ජාතන ේේ සාම හමදාව ේමේහය ව හමදාපත ේරාමේයා් ඩේලයා සහ
රත කරස නලධාරන, ේේශ සමා රහත ෛවද්වරනේේ සංවධානය සහ
හයමන රයටස ේවාච සංවධානය, ඊට අයත ේවත. තවත වරක ද ේලා්කය,
ඔවන ේේ හ`ඩටත සවන ේදන ඇතැය මම යාඥ කරම. එේහත ඒ ගැන
එතරේ වශවාසයක, මට නැත
(පට 193 - 195)
අනත වරග වාදයක ේේශේේ ්රමේේ නාමේයන ලහා දැමන පස, එය ලහා
දැමවනට ද එය පාලනය කර ගැනමට ේනාහැක ොව පමණක ේනාව, එය
කසද පාරශවයකට ේසතක ඉතර ේනාකරන ොව ද, ේේ සයලල සමගන අප
අප ේවනේවන ේමහ සටහන කර තොා, රවණඩාව ගැන කතාව අවසන
කරනේනම.

කසල ේපේරරා

