
 83  ට    25  ය   ,  අප තවමත එතැනමය   

ඉතහාසය යන අතතය ද  ?
නැත  , ඉතහාසය යන වරතමානය ොොාඩනැොොන අතදැකමය  . ොහවත අතතොයන වරතමානය 
අරථවත කරන ඉොැනවමය  . ොේ අතදැකම ොනා වනනට  , ොේ ඉොැනවම ොනා වනනට, 
ඉතහාසය යන හද යටගය දවසක පමණ  . එම ඉතහාසය  , වභාො පාඩේ ොපාතකට ොහාඳ 
ය  . එොහත රටක  , සමාජයක වැඩවය පතවමකට ොනා සෑොහනොන ය.

එහ අදහස  , කාලය ොනා ව  , කාලය තළ වම පමණක ම සැබෑ ඉතහාසය වන බව ය . 
‘‘මම ොවම යන මම තවමත හසම ොනම යනන ොනා ොේ  . ොේ වම තළ  
හසම ොැනමට අමතර මොේ ොලාෝකයක ඇත  . ඉතහාසය යනොවන මා හඳනවනොන මොේ 
ොලාෝකය එළය කරන සහ අරථවත කරන අතදැකමක මස කාලොයන මැොණන පැය 
ොණනක ොහාෝ අවරද ොණනක ොනා ොේ.
 
එොහත අවාසනාවක මහත   / ‘83 ට  25 ය යන උදධෘතය තළ ම ඇතොත කාලොේ  
මැණමක  . එ ොස කරමට සද ව ඇතොත ඇය   ? 83 න එළයක ලැබමට  25 අවරදදකත 
පෝරමාණවත ව නැත නසා ය.

 83 ජල  25 ොවන දා වැලකඩ බනධනාොාරොේ සට ොදමළ සරකරවන  35 ොදොනක එහ 
සට සංහල සරකරවන වසන කපා ොකාටා මහ දවල මරා දැමණ  . ඒ  , බනධනාොාර 
නලධාරන නවාඩ ොොාස සටය ද ොනා ව  . ‘රාජකාරොේ ොයද සටය ද ය  . ඊට දන 
ොදකකට පස  , එ නේ ජල  27 ොවන දා එම සරොොදර ද ම තවත ොදමළ සරකරවන 16 
ොදොනක සංහල සරකරවන වසන නැවත වතාවක කපා ොකාටා මරා දැමණ  . ඒත, 
බනධනාොාර නලධාරන රාජකාරොේ ොයද සටය ද ය .

 
මට අවරද  24 කට ඉහත ද පැරසොේ ද මට අපර තරණොයක මණොැසණ   . 83 ජල 25 
ොවන දා සහ  27 ොවන දා වැලකඩ බනධනාොාරොේ ද මරා දැමණ කටටමන ඇතළ ොදමළ 
සරකරවන සමො සට ජවතය ොේරා ොත ොදමළ සරකරවන අතොලාසොසන ොකොනක  , ඔහ.

තණ අො පන බඳවක තරේ අසථාවර වනාඩ කහපයක තළ ජවතයත  , මරණයත අතර 
තරණාතමක ොනොදනව තමාොේ වාසයට ොේරාොත ඒ ොලාම දැහැොැනොවන කතානතරය, 
එහ පසබේ වසතර සයලලත සමො නද වරජත ව ඔහ මට කොේ ය  . අවසානොේ ඔහට 
කමට තබොේ ොම වැනනක  . ‘‘එක පැතතකන මං වාසනාවනතය  , ජවොත ොේරණ නසා. 
ඒත  , නැත ොවචච ජවතවලන පාඩමක ඉොොන ොනන අපට බැර වොණාත  , අප කවරවත 
වාසනාවනත ොවන එකක නැහැ
 



ලංකාව අද වාසනාවනත රටක ද  ?
 83 කළ ජලය අොේ ඇස ඇරවය යත ව තබණ  . එොහත අද වන වටත අප කරනොන, 

ොනා මො ගය සංහලයන අතොලාසසක ොේ ොනා මනා ක ෝරයාවක වශොයන එම සදධය 
හැක තාක අවතකොසර කරම ය  . සළ පරසක ොේ අපරාධයකට සමසත ජාතයක වොකව 
යත නැතැ ය තරක කරම ය  . ොමය සත්යට පයන ොැසමක පමණක ොනා ව  , ඉතහාසය 
එයාකාරොයන ම නැවත කැඳවමක ද වය හැක ය.
  

 83 යන  , නදහොස සට ොනා ොේ නේ අඩ වශොයන  1956 සට වත කල තයා සදානේ 
ොකරණ සැලසේ සහොත අපරාධයක   . 1958 දත   , 1977 දත   , 1979 දත   , 1981 දත ොේ 
සඳහා සාරථක ොපරහර පවතවා තබණ  . ොේ සෑම අවසථාවක ද ම අදාළ අපරාධයට සෘජ 
ව සහභාග වොේ සංඛ්ාතමක වශොයන සළතරයක බව සැබෑ ය  . එොහත ඒ කාරණය නසා 
ම  , බහතරය ොවත පැවොරන සාපරාධ වොකම වැඩ ොවනවා මස අඩ වනොන නැත  . එක 
පැතතකන  , අපරාධයට මතොතන සළතරය ොමලල කර ොැනමට ොේ කස අවසථාවක ද 
බලසේපනන බහතරය සමත ව නැත  . අනත පැතොතන  , ොමලල කරොත ොනා හැක ව 

සළතරය එ ක අපරාධොයන පස ව නතය ඉදරයට පැමණවමට ොේ කස අවසථාවක ද නත  
ොරක බහතරය සමත ව ඇතොත ද නැත  . එ ොස නේ  , අපරාධයට සෘජ ව මැදහත ව 
සළතරයට වඩා ජාතයක ඉතහාසය ඉදරොේ  , රටක ඉතහාසය ඉදරොේ වඩාත සාපරාධ 
වනොන  , අහක බලාොොන සට බහතරයය.

සතයක වැන ොකට කාලයක තළ  83 කළ ජලොේ ද ඝාතනය ව සංඛ්ාව  1000 ඉකමැව 
ය  . තවාල ලත සංඛ්ාව  3700 ඉකමැව ය  . ොේ පරමාණය අනව   , 83 යන වස පස වසක 
යදධයත   , 87=89 භෂණයත අභබවා ගය ජාතක ව්සනයක  .

එ දා ොබාරලල කනතොත සට ොදමළ ොදපළ ගනබත කරමන සහ ොකාලලකමන  , ොදමළ 
සවල වැසයන මරමන වයර වැට සට සැහැස ජනයාට නායකතවය දන භකෂවක  , අද වන 
වට ආේඩොේත  , පෝරධාන වරදධ පකෂවලත අනශාසකතවයට වැඩම ොකාට සට  . එ දා, 
මැතවරණ නාම ොලඛන අතැත ව ොදමළ නොවස ොසායා ොොාස ඒවා වනාශ කරමට  
පෝරසදධොේ අනබල දන පාලක පංතොේ ඇමතවරොයක  , අතර ආනතරාවකන ොතාර ව 
නයමත පරමාය වළඳා අභාවපෝරාේත වන ොතක මත නතය ඉදරොේ වරදකරොවක ොනා 
ොකරණ.

නදහොසන පස ඉතහාසය තළ ොදමළ වැසයනට එොරහ ව සංහල වැසයන වසන කඩ මගර 
අතට ොත පෝරධාන අවසථා පහක ඉතහාසොත ය  . ඉන පළම අවසථාව  (1958) හැරණ 
ොකාට ඉතර අවසථා හතොර ද ම පාලන බලය ොහබැවොේ එකසත ජාතක පකෂයය  . අද 
වන ොතක ොේ එකසත ජාතක පකෂය තමන ොේ පාලන කාලවල ද සද ව ඒ දරදානත 
කෝරයාවන පළබඳ වොකම බාරොොන නැත   . 1983 කළ ජලොේ ද මනමරවනට සහ 
මැරයනට සය මනොදාළ සපරා ොැනමට සත දවසක තසොස ඉඩ හල වධායක ජනාධපත 
ොේ  . ආර  . ජයවරධන අවසානොේ ද ජාතය අමතා කයා සටොේ  , ොත ව සතය තසොස රොට 



සද ව සංහාරය වනාහ සංහලයන ොේ සාධාරණ ොකාෝපය පටාර ොැලමක බව ය  . ොේ 
පෝරකාශය ම ඊට අවරද  25 කට මතොතන එස.ඩේ.ආර.ඞ.බේඩාරනායක අොමැතවරයා ොේ 
කටන ද පට ව තබණ  . එ දා ොම දා තර ොේ පකෂ ොදොකන එකක වත එ වැන අතත 
නායකයන කළ ක දෑ ොැන ොදමළ ජාතොයන සමාව ඉලලා නැත.

ඉතහාසය වටහා ොැනම සේබනධොයන අප තව මත  83 න ොම පටට පැමණ නැත  . එ දා 
ොබාරලල කනතොත සට කැරල ොැස වයර ජනයා ජාතක පෝරශනය දටොේ තෝරසතවාද 
පෝරශනයක වශොයන  . අද පාලකයන එය දකනොනත එ ොලසන  . එක ම ොවනසකට 
ඇතොත  , ඊට වසඳේ ොසවම ොේ.ආර.ජයවරධන ොමන සතයකට ොහාෝ සවල වැසයනට බාර 
ොනා කර  , දෑවරදදක තසොස සනනදධ හමදාවනට බාර කර තබම ය  .

ඒත  , වැරදයට ොතරේ ොත පෝරශනයකට සැපොයන පළතර නවැරද වය හැක ද?


	83 ට 25 යි, අපි තවමත් එතැනමයි 

