
භමය අලලාගැනම හා හදවත දනාගැනම 

අජත පැරකම ජයසංහ
ශ්ර ලංකා රාජ්ේේත  , එහ ආධපත්ය ේහාබවන ප්රධාන 
වශේයන සංහල ේබෞදධ වන ධේනශවර සහ සළ ධේනශවර 
පංතනේේත ේදශපාලනය මළමනනම වාේේ කැරේකනේන ේකාට 
සංවධානයත  , එහ පදනම ව ේදමළ ජනයාේේ රාජ් 
ප්රතසංසකරණ ඉලලමත යන ේදක වටාය  . ඔවනේේ ප්රමඛ 
අරමණ වනේන ලංකාේේ සංහල ේබෞදධ-මලක රාජ්ය හා එහ 
දෂත ආරථක යටතලය ේනාේවනසව ර කුගැනමය  . දයණ 
රාජ්යක ේහා් ේදශපාලන ප්රජාවක කරා සංවරධනය වන මං 
ේපත ේසවම සඳහා කාලයක ේහා් උවමනාවක ේහා් හැකයාවක 
ේහා් ේමම පාලක කණඩායමට ඇත බවක ඔවන ේපනවා නැත. 
ේකේස ේවතත  , මැනැවන සංවධානය කරන ලද යදමය 
වැඩසටහනක ඔසේස වසර තනක ඇතළත එල.ට.ට.ඊ. 
සංවධානය යදමය වශේයන සහමලනම පාේේ ේකාට කරමට 
ඔවහ සමත වහ  . ඒ සමගම ලාංකය ේදශපාලනේේ සසමාදරශයන 
තරණාතමක ේලස ේවනස කරමටද ඔවහ සමත වහ.

ලංකාවට රාජ් ප්රතසංසකරණයක අවශ් වනේන අන කසද 
ේේතවක නසා ේනාව  , පවතනා රාජ්යට තවදරටත තමන වසන 
පාලනය කරන ලබන ේදශපාලන ප්රජාව ප්රගතය ේවත ේයාම 
කරමට ේනාහැක බැවන  . සතතකනම එහ ඉදර ගමන ඇණ 
හටේේ මට දශක ගණනාවකට ඉහතය  . සළතර ප්රජාවන රාජ්ය 
සමග සාමකාම සහජවනයකට ඇතළත කරගැනමට අසමත වම 
උචචතවයට පත වේේ දැවැනත ේදමළ සංහල වාරගක 
යදධයකන  . එයන ේදමළ වකලප රාජ් හමදා තරණාතමක ේලස 
පරාජය ව තේේ  . එේහත සංහල පාලක පකෂය යදධය දනා ඇත 



බවකද ඉන අදහස ේනාේේ  . එයට ප්රධාන ේේතව වනේන 
බලහතකාරය හැර පරාජත සළතර ජාතන රාජ්ය හා සමබනධ 
කරගැනමට ේවනත වැඩපළේවලක ඔවන සතව නැත බැවන. 
සළතර ජාතන රාජ්ය හා කස ේලසකනවත තරසර ේලස 
සමබනධ කර ගත ේනාහැකේකද බලහතකාරය ඔසේසය  .

රජය පවසන පරද දැන හමදා ප`භාකරන ේකාට කර හමාරය. 
ගපත වශවාසයන ේනාඅදහන ඕනෑම ේකේනකට ප්රභාකරන 
ඕනෑම ේමාේහාතක රජේේ දඩයමට ලක වය හැක බව ේතරම 
ගැනමට පළවන  . එය එකතරා ආකාරයකට ලංකාේේ 
ේදශපාලනේේ ගරතවාකරෂණය හටවනම නැත ව යාමක වැන 
වය හැක  . ඔහ තරම ශකතමත සතේරක  , සතතකනම  , යළ 
නරමානය කරගැනම ලංකාේේ ේදශපාලකයනට ඉතා දෂකර වන 
ඇත  . සය සයල ේනාහැකයාවන ආවරණය කරගැනම සඳහා 
ත්රසතවාදයට එේරහ යදධය නම සළව ඇඳගැනමට සදාචාරය 
සැපය ප්රභාකරන ේනාමැත අවකාශයක දෂකරතාව වැඩපරම 
දැේනන ඇතේත ඔහේේ සතරනටය.

පශචාත යද සමේේ ලංකාේේ රාජ් අරබදය නම රජය පවසන 
අභ්නතර ප්රශනය දගහැේරන ඇතේත ේදශය  

ේපාරම`ඩලක ේනාව ජාත්නතර එකකය  . මැය  03, ‘ද වක 
සඟරාවට ලයන ප්රභාකරන සමග ළඟ සමබනධයක තබණ  
පවතපතකලාේේදනයක වන ඇනටා ප්රතාප ේමේස පවසය  . ”අද 
ප්රභාකරනේේ තතවය භයානකය  . එේහත වාසනාේේ චක්රය 
එක තැන තේබනේන නැත  . ේලා්කය ේවනස ේවමන තේේ. 
මෑත ඉතහාසේේ ේබාේහා් නශචයන අලත සළං වසන රේගන 
යන අතර  , නව අවසථා  , අලත ේපළගැසම සහ සසමාදරශයන 
ේලා්ක ේේදකාව මත සථාපනය ේවමන තේේ  . ඈත ශ්ර 



ලංකාේේ දරබැහැර අහමළවලටද ඒවාේේ බලපෑම බරලක 
ේනාදැේනන ේස එේතන ඇත.”

ලංකාේේ ේදශපාලන වරධනයන තයණ ේලස නරකෂණය කරන, 
ප්රභාකරන හම කප වරක හම ව ඇත  , කලන ප්රවෘතත 
ඡායාරප ශලපේයක වද  , දැන පවතපත කලාව සහ ජාත්නතර 
සබඳතා පළබඳ සංගපපර වශවවද්ාලයක ඇදරකද වන ශ්ාම 
ේටකවාන අේප ්රල  25 හනදසථාන ටයමස පවතපතට 
ේකාටනේේ කාලක්රයාව දැනම ේනාලයන ය ලපයක ලයමන  

ේමම කරණ පළබඳ ේමේස පවසය  . ”ඊලාම සහනය අද වඩාත 
දරසථ ෆැනටසයක බවට පත ව තේේ  . එේහත  , ඒ පළබඳ 
ඔහේේ (ප්රභාකරනේේ  ) ේනේවනස පකෂපාතතවය වසන සටන 
අඛණඩව පවතන බව තහවර කරය  ......... ඔහ අද වැඩ 
බලාේපාේරාතතවක තබා තේබනේන ේදමළ වේදසගත ප්රජාව 
ේකේරහය  . 2006 ද අවසන ඊලාම යදධය දයත කරමන ඔහ 
සවේශෂේයනම ආමනත්රණය කළ අට ලකෂයක ව ේමම ේදමළ 
වේදසගත ප්රජාව අද ඔහේේ කණඩායේම ජවයය  . ේවනත කසද 
කැරල නායකයක කසද කේලක කරමට අසමත ව ආකාරයකන 
වේදසගත ප්රජාව බලමළගැනවමට ප්රභාකරන සමත ව තේේ.”

ලංකාේේ රජය ඉදරේේ ඇත ප්රබලම අභේයා්ගය වනේන ඔවන 
අභ්නතර ප්රශනයක යය කයන ේමම ගැටළව වසන ජනත කර 

තේබන ජාත්නතර යද ේපරමණය  . පරාජත යය කයන ේකාට 
සංවධානය වසන ේමම ේපරමණ ඉතා මැනැවන හසරවන 
ලබන බව සත්යක  . එේහත ලංකාේේ කයන ආකාරයට මළ 
මහත බටහරම ේකාටන සමග අතවැල බැඳේගන ඇතැය සතම 
මළාවක  . ේම බටහර රටවල පසගය කාලය මළලේලම ේකාට 
සංවධානය මරදනය කරම සඳහා ලංකාේේ රජය ඉලල සෑම 



උපකාරයකම පාේේ කළහ  . අද පවා ඔවහ ලංකාේේ රජය කරන 
සයල රාජ් තානත්රක ේනාපනතකමවලට  , ක්රම වේරා්ධ ේකාට 
සංවධානය මරදනය කරම සඳහා රජය කරන සාරථක යදධය 
ේේතේවන සමාව ේදත  . ලංකාේේ රජයට අද ප්රාණ නාලය 
සපයන ත්රසතවාදයට එේරහ යදධය නම සංකලපයද බටහර  
නරමානයක  .

එේහත  , ජනතාව වසන දරඝ කාලයක තසේස සටන කර දනා 
ගනනා ලද ශකතමත ප්රජාතනත්රවාද සමාජ පදනමක හා 
ේදශපාලන සංසකෘතයක බටහර රටවල පවත  . අනත දළනදනේේ 
සට රාජ් පාලකයන දකවා ේබාේහා් ලාංකකයන ේම රටවල 
පදංචයට යාමට සහන දකනේනද  , මහා වපලවවාදන පවා අභය 
පණස ේම රටවලට පළා යනේනද එම රටවල ජනතාව වසන 
දනාේගන තේබන ප්රජාතනත්රවාද අයතවාසකමවලට පං සද 
වනනටය  . ේජා්රජ බෂේේ ේදශපාලනය පරාජයට පත කරමන 
සද ව ඔබාමාේේ බලයට පත වේමන සලකණ ව ේලා්ක 
සසමාදරශය ේවනස සමගම  , මානව හමකම හා ප්රජාතානත්රක 
අයතවාසකම පළබඳ ගර කරන ේලා්ක ජනමතයට නව ජවයක 
ලැබ තේේ  . ලංකාේේ යදධය වසන ජනත කර තේබන තයණ 
මානෂය අරබදය පළබඳ ේදමළ වේදසගත ප්රජාව කරන අරගළය 
මගහැර යාමට බටහර ආණඩවලට හැකයාවක නැතේත ේමම 
සංදරභය තළය  . ේදමළ මනසනට එේරහව දගන දගටම 
කෲරතවය මදා හැරමට සංහල ජනයාටත  , ඔවනේේ ආණඩවටත 
නදහස නැතේත එේහයන  . බටහරට ේකණහල කරමන, 

බැණ අඬගසමන ේහා් අඬාේදාඩා ේහා් ඒ සඳහා හමකම කමට 
රජය උතසාහ කරම නරරථක ක්රයාවක.

අේනක පැතේතන සහමලනම වනසා දමා ඇත වනනේේ 



ආරථක හා සමාජ යටතලය පනරතථාපනයට සහ 
ප්රතසංසකරණයට අරමදලද රජය බලාේපාේරාතත වනේන 
ප්රධාන වශේයනම බටහරනය  . ඒ මදල ේනාලදේහාත 
පනරතථාපනය හා ප්රතසංසකරණ ේකේස ේවතත  , රපයල 
අවප්රමාණ වම හා වේදශ සංචත අරබදයවත පයමං කරගැනමට 
රජයට හැක වනේන නැත  .

ේදමළ ජනයාේේ භමය අලලා ගැනම සහ ඔවනේේ හදවත 
දනාගැනම යන කාරයයන ේදකක  . රජය සංහල ජනයා අතර 
ේකතරම ජනප්රය වවත  , එය සළතර ජාතන ේවතන ේකතරම 
දරසථද යනන පසගය බසනාහර පළාත සභා මැතවරණේේ 
සනධානේේ වශෂඨ ජයග්රහණය වශේලෂණය කර බැල වට  
ේපේන  . සළතර ජාතන වැඩපර ජවත ව ආසන සයලලකම 
පාේේ සනධානය පරාජය ව අතර සනධානය බසනාහර 
පළාේතන දන ආසන 66කන සළතර ජාතන නේයා්ජනය කරන 
අේපකෂකයන ේතර පත ව ඇතේත එකම එක අේයක පමණ. 
කලතර  , ගමපහ දසත්රකකවල සළ ජාතක පකෂවලන කසද 
අේපකෂකයක දනා නැත  . සමාජයක ේලස අප ේමේස ේබද 
ේවන වනේන නම භමය අලලා ගැනේමන සද වනේන කවර 
යහපතකද  ?


