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1953 අෙග$ස්% මස 12 වන දා ( ලංකාෙ+ �, - 
හ�තාලෙය	 හැටහය වසර� ගත . ඇත. 
එලැෙඹ2	 පව4නා දැවැ	ත ප	5 අරගලය	ට 

6දාන�.ම සදහා, ෙමම හ�තාලෙය7 ෙ8ශපාල�ක 

පාඩ� සහ අ4දැ;� උකහා ගැ=ම සමස්ත ක�ක> 
ප	5යට අ5ශය වැදග4 ෙව?. 

මහා වැඩ ව�ජනය� හා Bව?න Cරා Bය4 කල 
�ෙර$ධතා වEපාරයF	 සම	�ත - හ�තාලයට 
%G ,	 ආස	න ෙහI%ව -ෙJ, එවක ලංකාව 
පාලනය කල එ�ස4 ජා5ක ප�ෂ (එජාප) ආ	Gව 

හා� ඇ%L අතEවශE භා	ඩ වල 2ල ඉහල 
දැOම?.  

  මහ මැ5වරනෙJ P, හා� ෙසI>ව ශත 25 ට 
ලබාෙදන බවට ෙප�ෙර�	, ෙව2	 බලයට පැ2� 
එජාප, 1953 QR 20 වන දා එය ශත 75 ද�වා වැT 
කෙ�ය. Uද� ඇම5 - ෙV. ආ�. ජයව�ධන 
ඉB�ප4 කල අයවැෙය	, W� 2ල ද, තැපැ� 
ගාස්% හා ,��ය ගාස්% ද ඉහල දැX අතර පාසැ� 
ලU	ට ,	 Bවා ආහාර ෙ+ල කපා හ�න ලB.  

ෙක��ය	 Y8ධය අවස	 .ම4 සමඟම රබ� 2ල 
පහල වැ[ම ෙහI%ෙව	 ලංකාෙ+ ආ	Gවට ඉමහ4 
ආ�\ක අ�]දයකට U^න Pමට �,�ය. එ7 

_5ඵලය -ෙJ, අතEාවශE භා	ඩය	7 2ල පහල 

අගයක පව4වාෙගන යාමට එෙත� රජය ලබා 
ෙද2	 �a සහනාධාරය	 කපා දැOම ?. එම 
භා	ඩය	 7 �ෂ�ක 2ල නැbමට සහ ලමා Bවා 
ආහාරය අෙහ$� Fcමට ෙහI% -ෙJ ෙමම 
සහනාධාර ක�පා,ව?. 
2ල වැT Fcම �ෙ+දනය කල Bනට පdBන, එන� 

QR 21 Bන, බලeaය හා අ�බල	ෙග�ඩ අතර e7a 
ර	ෙද�ෙf _ෙ8ශවාW^ ගාL පාෙ� ගමනාගමනය 

අව7ර කර2	 �ෙර$ධතාවය	ට එලැgනහ. එය 
දhi හා බට7ර _ෙ8ශ කරා පැ%>�. එBනම, 
ෙක�ලඹ වරාෙJ ක�ක>ව	 පැය %න� වැඩ 
ව�ජනය කල අතර, වැ�ලව4ත ෙරB ෙම$ෙ� 
ක�ක>ව	 Bන භාගයක ව�ජනයකට එලැg�. 
අෙග$ස්% 11 දා, කැල�ෙJ හා ෙ�රාෙද�ෙJ 
jෂEෙය$ ෙප�k�ය සමඟ ගැlනාහ. 
ලංකා සම සමාජ ප�ෂය (ලසසප), ස්ටැR	වාP 
ෙක�2Y�ස්o ප�ෂ  ෙJ සහ eR� pනව�ධනෙb 
��ලවකාc සමසමාජ ප�ෂෙJ සහාය ස7තව, 
හ�තාලය කැඳවi ලැ]ෙ+ ෙමම ත% %ල?. ලංකා 
ක�ක> ස�ෙ�ලනය, ලංකා වෘ4sය ස25 
ස�ෙ�ලනය, ලංකා ෙවලඳ ෙසIවක සංගමය හා 
ෙඩ�� ක�ක>ව	ෙb සංගමය වැ� වෘ45ය ස25 
ද  හ�තාලයට  සහෙය$ගය දැ�.ය. ෙෆඩර� 
ප�ෂය  ෙවනම කැඳ.ම� �, කරන ලB.  

අෙග$ස්% 12 වන දා, වැඩ ව�ජනය u�ල� ෙසI 
පැ5ර ය2	 ෙක�ලඹ වරාය, vඅ? සප4% වැඩ 
ෙප�ල, ෙක�ෙල�	නාෙ+ රජෙJ ක�මා	ත 
ශාලාව, ර4මලාන ,��ය වැඩෙප�ල, ෙව$ක�ස් 
වැඩ ෙප�ල, w�x> ක�හල ඇ%L ෙක�ලඹ හා 
අවට e7a _ධානම ක�හ� �ය�ලම4 හා hඩා 
වැඩ ෙප�ලව� �ය�ලම4 වාෙb ඊට එ� කර 
ග4හ. zෑ� කා� ද ව�ජනයට එ� - අතර, බස් හා 
,��ය ගමනාගමනය මහජනතාව මැBහ4. නවතා 
දැU�.  

^දකලා - එජාප ආ	Gව ෙබෙහ�	 කලබල �ය. 
අෙග$ස්% 12 Bන ආ	Gෙ+ කැ|නolව uස් -ෙJ 
ෙක�ලඹ වරාෙJ නවතා 5} එ~එ�එස් 
�+ෆ�	�ල	� යන �තානE Yද නැෙ+ ය. 
මහජන �ෙර$ධ ෙJ �ඩනය යටෙ4 අගමැ5 ඩ�R 



ෙසIනානායක ට ඉ�ලා අස්.මට �, �ය.  

එජාප ආ	Gව, හ�තා�ක>ව	ට එෙර7ව 
ස	න8ධ හUදා _ච	ඩ ෙලස ෙයද.ය. ෙක�ලඹට 
අමතරව, දhෙ	 ඌරගහ හා ර4ගම වැ� 
_ෙ8ශවලP ද ෙප�Rස් ෙවT තැ�� වR	 මහජනයා 
2ය wයහ. 2ය wය සංඛEාව හත� ෙලස �ල 
වශෙය	 ද�වා 5]න4, සැබෑ සංඛEාව ඊට වඩා 
වැT �ය. පdව තම සංඛEාව ෙවනස් කල4, ට?�ස් 
ඔෆ් �ෙල$	 Cව4 පත UR	 වා�තා කෙ� �� 
එක� 2ය wය බව?.  
හ�තාලය �මා .ෙම	 පdව, එජාප ආ	Gව 
ම�දනය ඉB�යට ෙගන ය2	 මහා ප�මාන අ4 
අඩංpවට ගැ=� �, කරන ලB.  

සමස්ත රාජE ය	� යම ඇන 7ට- ෙමම හ�තාලයට 
ආස	නතම ෙහI%ව -ෙJ අතEවශE භා	ඩ 2ෙල7 

�ෂ�ක නැbම �වද, එය, ආ	Gෙ+ _ ජාත	�  

�ෙර$� සහ අ�රාජE ගැ5 පාලනයට එෙර7ව 
කාලය� 5ස්ෙසI සU~චය - මහජන �ෙර$ධය CCරා 
යාමF. Cරවැ� පනත යටෙ4 ව% ක�ක>ව	ෙb  
ච	ද අ?5ය උ,රා ගැ=ම එජාප ආ	Gව ෙකෙර7 
ක�ක> ප	5ෙJ  �ෙර$ධය අ�Lවාkෙ� _ ධාන 
සාධකය� �ය.   

පdගාO රට� �වද ලංකාෙ+ ක�ක> ප	5ෙJ 
ඉමහ4 ��ලවවාP �භවය ෙමම අරගලය %ල මනාව 

ඉස්ම% �ය. ධෙ	ශ්වර සමාජෙJ ෛවෂ?ක 
��ලවවාP බලෙ+ගය වන ක�ක> ප	5යට, 

ධෙ	ශ්වරයට එෙර7 සටෙ	 P, අෙනh4 �Tත 
ෙක�ටස් තමා වටා uRකර ගැ=ම සදහා පව4නා 
ශකEතාවය ද හ�තාලය ම�	 ෙප	i� කෙ� ය. 
ෙකෙසI නU4, ජා5කවාP අවස්ථාවාදය ඔස්ෙසI 

ප�ල� බ�2	 පා�Rෙ�	% මාවතට අවs�නව 

�a  ලසසප ෙJ අරUන -ෙJ, ෙමම කැරRකාc 
වEාපාරය, තම අත යටට ෙගන, එ7 ��ලවවාP 

�වpනය අකාමකා තම පා�Rෙ�	% උපාමා> 
සඳහා පා�~� Fcම?. හ�තාලය එ� Bනකට Wමා 
කල ලසසප ය, පd Bන �ෙර$ධතාක>ව	ට ආපd 
යාමට බල කෙ�ය. එය ෙන�තකා මහජනතාව තම 

අරගලය තව4 Bන ;පය� ඉB�යට ෙගන wයහ.   
සමසමාජ ප�ෂෙJ ජා5කවාP අවස්ථාවාදය 
^ෙදකලා ලාංFක _පංචය� ෙන�ෙ+. ෙමය, 
�ශ්�ත ජාතE	තර ව�ධනයක, එන� හතරවැ� 
ජාතE	තරය %ල පැන නැ�න පැ�ෙල$වාP 

අවස්ථාවාදෙJ, ජා5ක _කාශනය ෙ+.  

ෙදවන ෙල$ක Y8ධෙය	 පdව, �න ��ලවෙJ 
ජය�හනයට හා ස්ටැR	වාදය - ජාතE	තර 
සමාජවාදයට එෙර7ව ෙජ$ස� ස්ටැR	 ��	 
ඉB�ප4 කල ත�රෙo සමාජවාදය eRබඳ ,�නEාය 
-  නැෙගන7ර Yෙර$�ය රටවල පැ5ර යාමට 
අiගත - හතරවැ� ජාතE	තරෙJ එවක ෙ�ක� 
ව �a ම?ක� පැ�ෙල$, ස්ටැR	වාදෙJ 
_5��ලවවාP ස්වභාවය හා හතර වන 
ජාතE	තරෙJ නායක4වෙJ �යාකලාපය 
_5�ෙෂIප කෙ� ය. ස�භාවE මා�ස්වාදය ��	 
සැම�ටම අවධාරනය කල, ක�ක> ප	5ෙJ 
ස්වා�න ��ලවවාP �යාකලාපය සහ ��ලවවාP 
ප�ෂෙJ කා�ය භාරය _5�ෙෂIප කල පැ�ෙල$ හා 
ඔ^ෙb සහක> - අ�නස්o මැ	ෙඩ�, 
ස්ටැR	වාදයට නව ��ලවවාP �යාකලාපය� 
ආෙ8ශ කලහ. ෙz�oස්Fවාදය ULම�	ම 
_5�ෙෂIප Fcම� වන ෙමය, ප���න Bයකර 
හැc�වාදයF.  

ෙමම _ 5සංස්කරනවාP මාවෙ4 ගම	 කල ලසසප 
ය පා�Rෙ�	%වාදයට ෙකතර� අiගත. �aෙJද 

ය	න, හ�තාලය කැඳ.ෙ� අරUන පැහැBR 

කර2	 ෙක���	 ආ�. ද ��වා කරන ලද 
_ කාශයF	 තහ�> ෙව?: “හ�තාලෙJ අරUන 
එජාප ආ	Gවට ඉ�ලා අස් . මහ මැ5වරනය� 
තැ�මට බල Fcම?.”  ෙමය ඔ�	 1951 P �h4 
කල “එලැෙඹන මැ5වරනය හා අෙ� ක�තවEය” 
යන _කාශනෙJ සඳහ	 කල, “ලඟාවන මහ 
මැ5වරනෙJP අෙ� ක�තවEය ව	ෙ	 එ�ස4 
ජා5ක ප�ෂය පරාජය Fcමට4 ක�ක>ව	ෙb හා 
ෙග�.	ෙb ආ	Gව� කරා යන මාවෙ4 
පා�Rෙ�	%ව %ල සමසමාජ ආ	Gව�” e7l.ෙ� 
_5සංස්කරනවාP ඉB� ද�ශනෙJ ම BpවF.  

ෙ� _ කාශය	 මw	, ෙක���	 ආ�. ද ��වා 
ඇ%L අෙනh4 ලසසප නායකය	, ස�භාවE 
මා�ස්වාP ඉB� ද�ශනෙය	 ප�ල� බ�2	, 
පශ්චා4 Yද කාkන ප�යායට හා 1948 P අටවi 
ලැ} ජා5ක රාජEයට අiගත . �a ආකාරය මනාව 
ෙප	i� කර?.  

1948 P සමසමාජ ප�ෂය _කාශ කෙ�, තවම4 
ලංකාව ආ�\ක �දහස ලබා නැ5 නU4 එය 
ෙ8ශපාලන �දහස ලබා ඇ5 බව ය. ෙමය ̂ ෙද� 
�දහස eRබඳ ත�ෙසI>ව� පමන� ෙන�ෙ+. 
ලංකාව වැ� පdගාO රටක ධනප5 ප	5යට 
අ�රාජEවාදෙය	 ෙ8ශපාලන �දහස ලබා ගත හැF 



ය? _කාශ Fcම, ස���න ෙz�oස්FවාP 
�යාමා�ගයම _5�ෙෂIප Fcම� ෙ+.  
ෙz�oස්Fට අiව, “පමා. �,වන ව�ධනෙය	 Y4 
රටව� ස�බ	ධෙය	 �ෙශIෂෙය	ම ��ත හා 
අ�ධ��ත රටව� ස�බ	ධෙය	, ෙන�නව5න 
��ලව නEාය ඉස්ම% කරන ක>න ව	ෙ	, එම 
රටවල ප �ජාත	ත �වාදය හා ජා5ක �U�5ය Bනා 
ගැ=ෙ� ක�තවEය	ට ප���න -4, අවEාජ  
-4, �ස�ම� ඇ5 �ය හැ�ෙ�  යට4- ජා5ෙJ 
නායකයා වශෙය	 - අ	 �ය�ලටම වැTෙය	 
ෙග��  ජනතාවෙb නායකයා වශෙය	 - ��ධන 
ප	5ය e7lවන ඒකා�ප54වය %R	ම පමනF 
ය	නය.” 

හ�තාලය මw	 අ�ෙය$ග ෙක>ෙ	 අ�රාජE ගැ5 
ද� නාංjක එජාප ආ	Gවට පමන� ෙන�ව, 
ධනප5 ¡මයටම4 ය. නU4, සමසමාජ ප�ෂය ෙ� 
වන �ට සමාජවාP වැඩ eRෙවල� �යාවට දමන 
ක�ක>-ෙග�� ආ	Gව� බලයට ෙගන ඒම සඳහා 
��ලවවාP නායක4වය ස�පාදනය Fcෙ� 
ක�තවEය ස���නෙය	ම අමතක කර දමා 5]�.  

ෙමම ද� නාංjක ගමන ආවරනය කර ගැ=ම 
සඳහා සමසමාජ ප�ෂය හ�තාලය පා�~� ෙක>�. 
සමාජවාP සමානතා ප�ෂෙJ (( ලංකාව) 
ඓ5හා�ක හා ජාතE	තර පදන� Rය��ෙ� P, 
සමසමාජය හ�තාලය ගැන කරන ෙබ�> �~චාන� 
ගැන ෙමෙසI සඳහ	 ෙක>�: “1953 හ�තාලය, 
ප�ෂෙJ ��ලවකාc ස්වභාවය ^වාදැ�.ෙ� 
පdකාkන ලසසප 2තEා ප �බ	ධනය සඳහා 
ෙය�දාගi ලැ�ය. යථා�තය න�, ලසසපය මහජන 
වEාපාරයට F�, නායක4වය� ස�පාදනය 
ෙන�කල බවය. … හ�තාලය Cරාවට ම ලසසප එය 
දැකගi ලැ]ෙ+, තම පා�Rෙ�	% උපාමා>වල 
ආධාරකයට ෙන�වැT ෙදය� ෙලසය.” 

සමසමාජ ප�ෂෙJ ෙමම ෙ8ශපාලන ප�ල� 
බැWම, ක�ක> ප	5ය %ල වEාxල4වය වැT 
BYi කල අතර, වෘ45ය ස25 අවස්ථාවාදය 
ශ�5ම4 කෙ�ය. ග�බද ,£	 අතර නාග�ක 
ක�ක> ප	5ය මත තබා 5} �ශ්වාසය පL, 
Fcමට ද එය %G ,�.  

අ�]දයට ප4ව �a ධනප5 ප	5ය ෙම7 ��න 
වා�ය අ4ප4කර ග	නා ලP. සසප තම පදන� 
Rය��ෙ� සඳහ	 කල ආකාරයට “ෙම7 ප �5පල 
වශෙය	 (එස්ඩ�R+ආ�v) බ	ඩාරනායකට, 

මහජනයාෙb �ෙර$ධතා මෙන$භාවය ගසාක2	 
�ය ෙ8ශපාලන ආiභාවය වැTකර ගැ=මට 
ෙක�	ෙ8� සැකd�. �ෙශIෂෙය	ම ලසසප 
නායක4වෙJ ෙබල¤නකම �සා ෙන�මග wය 
ග �ාOය �ංහල ජනතාව අතර P එෙසI �ය. එජාප 
අ	Gවට එෙර7ව බ	ඩාරනායක ෙගන ආ �ශ්වාස 
භංග ෙය$ජනාවට ලසසප �ය සහෙය$ගය Pෙම	 
පdව ඔ^ෙb ෙ8ශපාලන නැ£ම තව4 ශ�5ම4 
�ය. ” 

ක�ක> ප	5ෙJ BYi ෙක�ටස් හා ත>නය	 
වEාxල Fcම සඳහා ෙz�oස්Fවාදයට ආකාරගත 
සහාය Cද Fcම තව ,රට4 පව4වාෙගන wයද, 
සමසමාජ නායක4වය හ�තාලෙය	 පdව ෙබ�ෙහ$ 
ෙ+ගෙය	 දhනට wෙJය.  ක�ක> ප	5ය 
වා�wක ෙ�ඛාව	 මත ෙබPම සඳහා “�ංහල 
පමන�” රාජE භාෂාව �ය Y% ය? ස්ෙව$4තමවාදය 
ඇ�ස්6 බ	ඩාරනායක සමඟ 1956 මහ 
මැ5වරනෙJ P �තරඟ w�dමකට එලැ¦ම ෙමය 
�ශදව ෙප	i� ෙක>�. නව බ	ඩාරනායක 
ආ	Gවට “අixලා4මක සහෙය$ගය” දැ�- ඔ�	 
1956 හා 1957 P ආ	Gෙ+ _5ප45 ෙගන හැර 
ද�වන රාජාසන කතාවට ද ච	දය ,	හ. ෙමම 
බ	ඩාරනායක අ	 කවෙරhව4 ෙන�ව, “,g> 
ෆැ�ස්oවාදෙJ ෙ8§ය ශාඛාව�” ෙග�ඩ නැ£ෙ� 
�භවය අ	ත�ගත කර ග4 “භයානක _5ගාO 
හ�ල�” ෙලස ෙක���	 ආ� ද ��වාම 1939 P 
හැ¨	- �ංහල මහා සභාෙ+ නායකයා ?.  

1950 ගන	 වන �ට බ	ඩාරනායකට අiගත 
.මට4, 1964 P ධනප5 ( ලංකා �දහස් ප�ෂය 
සමඟ හ�� ආ	Gවකට ෙග�ස් “මහා පාවාPම” �, 
Fcමට4 ලසසපය ට el බලය සැප©ෙ+, ජා5ක 
ධනප5 ප	s	 හා ස්ටැR	වාP	 ඇ%L ක�ක> 
�ලධරය වමට ත�L Fcෙ�, පැ�ෙල$ෙb ෙ� 
සංෙශ$ධනවාදය?.  

හතරවැ� ජාතE	තරය %ල �a ස�භාවE 
ෙz�oස්FවාP	 කල අරගලයක _ 5ඵලය ෙලස 
හතරවන ජාතE	තරෙJ ස්වා�න සහ නායක 
�යාකලාපය නැවත තහ�> කර2	, 1953 P,  

හතරවන ජාතE	තරෙJ ජාතE	තර ක2lව 

(හජාජාක) e7lවන ලB. සමාජවාP සමානතා 
ප�ෂෙJ ��වගා2යා - ��ලවවාP ෙක�2Y�ස්o 
සංගමය (�ෙක�ස) 1968 P e7ට-ෙJ එම 
අරගලෙJ පාඩ� මත?.  

පැ�ෙල$වාදයට එෙර7ව ආකාරගත �ෙ+චන 
F7පය� �, කල ද, හතරවැ� ජාතE	තරෙJ  



ඉB� ද�ශනය හා අඛ	ඩතාවය ආර�ෂා Fcම සඳහා 
e7ට - හජාජාක ලසසපය _5�ෙෂIප කෙ� ය.  

��ලවවාP ප�ෂය %ල �, වන සෑම XRක 
ව�ධනය� ෙම	ම, හතරවන ජාතE	තරය %ල 
පැ�ෙල$වාදය පැන නැ£ම, ඊට එෙර7 අරගලය, 
1953 ෙªදය හා ජාතE	තර ක2lව e7l.ම4 
වටහා ගත හැ�ෙ�, ජාතE	තර ප	5 අරගලෙJ 
eR|gව� ෙලස පම�.  

�ෙක�ස ආර�භක ෙ�ක� ;�5 බාල6�ය 
පැ�ෙල$වාදෙJ «වEමය පදනම ගැන සඳහ	 කෙ� 
ෙමෙසI ය: “ෙ� �ය�ල පැ�ෙල$ෙb 7ස %ල 
හB�ෙJ හැ,i මෙන$ �කාරය� ෙන�.ය. පශ්චා4 
Yදකාkන ක�ක> ප	5 නැw[� තාවකාRකව 
රඳවා තැ�මට ස්ටැR	වාදය කල මහා පාවාP�ද, 
ධනප5 ආ�\කය ස්ථාවර Fcමට අ�රාජEවාP	 
අiගමනය කල උ8ධමනකාc ආ�\ක _5ප45ද 
සමාජෙJ එ�තරා ප	5ය� %ල ඇ5 කල �ශ්�ත 
දෘෂ්aමය බලපෑම පැ�ෙල$ - මැ	ඩ� �	තනෙය	 
eR|g �ය. ක�ක> ප	5ෙය	 ULම�	ම 
ෙව	�i මධEම ප	5ෙJ ප���න අසාර ද�ශනය 
හා මංUලාව එබ� �ය. සංෙශ$ධනවාදය යi මධEම 
ප	5ය මැB කරෙගන ධනප5 ප	5ය, ක�ක> 
ප	5ය ���Pම?.” 

1970 ගන	 වලP ජාතE	තර ක2lව %ල පැන 
නැpi ජා5කවාP අවස්ථාවාP _ වනතාවයට  
එෙර7ව, එ�ස4 ජනපද සසප සභාප5 සහ එවකට 

ව�ක�ස් kගෙJ ජා5ක ෙ�ක� -, ෙ��� ෙන$�4 
සෙහ$දරයාෙb නායක4වය යටෙ4 ෙගනwය 

අරගලය අවසානෙJ, 1985 P,  ජාතE	තර ක2lව 
%ල ස�භාවE ෙz�oස්FවාP	ට බලය තහ�> කර 
ගැ=මට හැF�ය. ඉ	 ලබාග4 මාහැ� ව�ධනය	 

ෙලස, සමාජවාP සමානතා ප�ෂ e7lවා ගැ=මට 
හා ස�භාවE මා�ස්වාදෙJ අන�ෙය$£ හඬ ෙලස 
ෙල$ක සමාජවාP ෙව� අඩ�ය තහ�> කර 
ගැ=මට4 හැF . ඇත.  

ෙල$ක මා�ස්වාP වEාපාරය හා ක�ක> ප	5ය අද 
එලැඹ �a	ෙ	 ප	5 අරගලෙJ නව 
කාලප�~ෙදයකට ය. අවස්ථාවාදය ක�ක> 
ප	5ය මත ආ�පතEය දැ® කාලය දැ	 අවස	ය. 
ධනවාදයට එෙර7ව ක�ක> ප	5ය දැවැ	ත 
අරගලය	ට එලෙඹන කාලයක එRප4ෙ4 අe 
�ව4 ෙවU. ෙමම ��ලවවාP කාලප�~ෙදෙJ P, 
බලය eRබඳ _ශ්නය �ස¯ම සඳහා ඉ5හාසෙය	 
සෑම ෙක�	ෙ8�ය�ම අප වEාපාරය ෙවත 

සැපෙයi ඇත.  

නU4 සාං�8�කව F�ව� �සෙඳi නැත. 
හතරවන ජාතE	තරෙJ ජාතE	තර ක2lව 
ක�ක> ප	5ෙJ මහජන ෙල$ක ප�ෂය ෙලස 
ෙග�ඩ නැ°ෙ� කාල ප�~ෙදයට අe දැ	 e�ස 
�a	ෙනU. එයට උර Bය හැ�ෙ�, සමසමාජ 
අවස්ථාවාදෙJ ස්වභාවය ෙම	ම, එයට %G ,	 
පැ�ෙල$වාP අවස්ථාවාදෙJ ස්වභාවය4,එයට සහ 

සකල �යL ජා5කවාP අවස්ථාවාදය	ට එෙර7ව 
ජාතE	තර මා�ස්වාP වEාපාරය ෙගනwය 
අරගලෙJ ෙ8ශපාලන හා නEා?ක පාඩ� �හනය 
කර ගැ=ම හරහා පම�.  

ජාතE	තර ෙz�oස්FවාP වEපාරෙJ ව4ම	 
නායක ෙ��� ෙන$�4 , ඉ5හාසෙJ පාඩ� මත 
පදන� .ෙ� අතEවශEභාවය ගැන ෙමෙසI 
අවධාරනය කර?. “ප	5 අරගලෙJ ෙමම ෙග$kය 
ව�ධනෙJ ඉ�k� සCරාkම සඳහා ජාතE	තර 
ක2lව අපෙb ෙල$ක ප�ෂෙJ සමස්ත 
නEායා4මක හා ෙ8ශපාලන _ාbධනය ෙවත ෙය�U 
.ම අවශE ෙ+.” 

හතරවැ� ජාතE	තරෙJ ඉ5හාසය හදාරා, එම 
sරනා4මක ක�තවEට උර Pමට ඉස්ම4තට එන 
ෙලස ක�ක>ව	ෙග	, ත>නය	ෙග	 හා 
]8�ම%	ෙග	 අe ඉ�ලU.     
       
  
   


