
මැයි 18 - දෙමළ ජන සංහාරදේ දිනය 

උතුරු-නැදෙනහිර රෙගුරු මණ්ඩලදේන් පුවත්පත් ප්රකාශය - 16/5/2022 

දෙමළ ජනයා ඔවුන්දේ මළවුන් සිහිපත් කරන විට සිිංහල ජනතාව ඔවුන්දේ ජයග්රහණය 

සමරන බැවින්, මැයි මාසය, අප රදේ ජනතාවට පරස්පර විදරෝධී හැඟීම් දෙන එයි. බුදුන් 

වහන්දස ් වොළ පරිදි, "ඉර, සඳු සහ සතයය යන යථාර්තයන් තුන දිගු කලක් සැඟවිය 

දනාහැක". අෙ ශ්රී ලිංකාදේ ආර්ික-දේශපාලන අර්බුෙය සෙහා විසදුම ප්රචණ්ඩත්වය විය 

දනාහැකි බව අපට අවදබෝධ කර දී ඇති අතර ෙැටලුව සෙහා මුල් වන දහ්තුව ආමන්රණය 

කිරීම අනිවාර්ය වන බව දපන්වා දෙයි.   

උතුරු-නැදෙනහිර ජනතාව මැයි 18, දෙමළ ජන සිංහාරදේ දිනය දලස සමරනු ලබයි. 

විනාශයට පත් දෙමළ ජාතිදේ පිරිසක් දලස, තම ආෙරණීයයන්, අත් පා, දේපළ හා ඉඩම් අහිමි 

වූවන් සහ බහුවිධ අවතැන්ීම්වලට ලක් වූ දබාදහෝ දෙනා සමඟ අප ෙැඹුරු හැගීදමන් යුතුව 

එක්වන්දනමු. මුල්ිවයිකාල් කැෙ දබොෙැනීම, ආෙමික දස්වාවන් සහ අනුස්මරණ වැඩ 

සටහන් සිංවිධානය කිරීම, දමම දිනය, දබාදහෝ චිත්ත දේෙයන් සමඟ සිහිපත් කිරීදම් 

පියවරයන් දවති. 

ෙශක ෙණනාවක් පුරා පැවති ජන සිංහාර ක්රියාවිය මුල්ිවයිකාල්හිදී එහි උච්චතම 

අවස්ථාවට ළඟා විය. මිය ගිය අය සිහි කිරීදම් අයිතිය, සාමය දොඩනැගීදම් සහ සිංහිඳියාදේ 

මූික අිංෙයක් දලස පිළිෙත යුතුය, ඊට ෙරු කළ යුතුය. අතීතදේ දී මළවුන් සිහි කිරීම,  ත්රිවිධ 

හමුොව විසින් මර්ෙනකාරී ක්රියාමාර්ෙ දයාො ෙනිමින් මර්ෙනය කරන ලදී. 

එක් අතකින් මුළු රටම දේශපාලන හා මූලය අර්බුෙයකට මුහුණ දෙමින් සිටියි. සාමකාමී 

විදරෝධතා ප්රජාතන්රවාෙයට අතයවශය වන අතර එය අපරාධයක් දනාදේ. ෆ්රැන්සිස් පාප් 

වහන්දස් පැවසූ පරිදි, නායකයන් විය යුත්දත් "බැටළු සුවඳ ඇති එදේරුන්"ය, ඔවුන්, 

ජනතාවදේ හඬට සහ ඔවුන්දේ ඉල්ීම්වලට ඇහුම්කන් දීම අනිවාර්ය දේ. හඬ නිශ්ශබ්ෙ 

කිරීමට මර්ෙනකාරී ක්රියාමාර්ෙ භාවිතා කරනවා දවනුවට මතු කරන ෙැටළු විසඳීම සඳහා 

සාමූහික නිදයෝජනයක් දලස ජනතාවදේ දමාරෙැසීම සහ ඔවුන්දේ ඉල්ීම්වලට ඇහුම්කන් 

දීම සැලකිල්ලට ෙත යුතුය. ‘සතයය පමණක් අපව නිෙහස් කරයි’. බහු ආගමික, බහු 

සංස්කෘතික සහ බහු වාර්ගික ජාතියක් වන ශ්රී ලිංකාව, සිය ඉතිහාස ෙමන තුළ 

ප්රචණ්ඩත්වදේ සහ ෙණ්ඩමුක්තිදේ  සිංස්කෘතියට, සාමානයයක් දලස ඉඩ ලබා දී ඇති බව, 

මෑතදී සාමකාමී විදරෝධතාකරුවන්ට එල්ල වූ ප්රහාරදයන් ඔප්පු ී ඇත. 

උතුරු-නැදෙනහිර රෙගුරු මණ්ඩලදේ සාමාජිකයින්  වන අප, සාමකාමී විදරෝධතාකරුවන් 

දවත මුො හරින ලෙ රාජය අනුග්රහය මත සිදුවූ ප්රචණ්ඩත්වය, ෙැඩි දලස දහළා ෙකින අතර ශ්රී 

ලිංකාදේ දපර දනාවූ විරූ මානුෂීය අර්බුෙය ෙැන ෙැඩි කණස්සල්ලට පත්ව සිටිමු. 

වුහාත්මක දවනසක් සඳහා වන සාමූහික දමාරෙැසීම, දෙමළ ජනයාදේ දේශපාලන ඉල්ීම් 

සහ අභිලාෂයන් සපුරාිය යුතුය. බහුතරයකදේ පැවැත්මට තර්ජනයක් දලස ‘අදනකා’ 

දොඩනැගීම දවනුවට ශ්රී ලිංකාදේ ප්රජාවන් අතර පවතින දවනස් අනනයතාවයන් අෙය කළ 

යුතුය. 



සතයය පිළිෙැනීම පළමු පියවර වන අතර, ආර්ික දේශපාලන අර්බුෙයට හුෙකලාව ප්රතිකාර 

කළ දනාහැකි බැවින්, විසදුම් දසීමට නම් ෙැටලුදේ මූල දහ්තුව විසඳීමට කැපීම මූික දේ. 

දේශපාලන වුහය සහ වර්තමාන ආර්ික යථාර්ථයන් අතර ඇති මූික සම්බන්ධය අප 

පිළිෙත යුතුය. 

එබැවින්, මැයි 18 වන දින, රාජයය සහ එහි හමුො යාන්රණය විසින් සිදු කරන ලෙ ජන 

සිංහාරදේදී, මියගිය අය සිහිපත් කරමින් ඔවුනට දෙෞරව කරන දලස, අපි මනුෂයත්වයට 

ආෙරය කරන හා ෙරු කරන සියලු දෙනාදෙන් ඉල්ලා සිටිමු. 
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