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පුවත්පත් නිවේදනය -  

සියළු ජනමාධ්ය වවත 
 

ආණ්ඩුව ඉල්ලා අස්වවනු! 

අන්තර්වාර පාලනයක් ඇති කරනු! 

වයවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩඩලයක් කැඳවනු! 

ජනතා නැගිටීමකින් තමන් ගලවා ගැනීමට ප්රයත්න දරමින්, පාලක පංතීන් විසින් අමාතය මණ්ඩලයේ 
සාමාජිකයන් ඉල්ලා අස්කරගනු ලැබ තියේ. ඒ අනුව ආණ්ුව විසුරුවා හැරීම ජනපති-අගමැති යවත පවරා 
ඇතැයි ද; අනතුරුව ජනපති බලය යටයත් සැකයසන ජුන්ටාවක් මත ඊලඟ මැතිවරණය දක්වා පාලනය යගන 
යෑමට කැසකවමින් සිටිතැයි නිර්ණය කළ හැකිය. ඒ මඟින් වීදි වල ක්රියාත්මක ජන බලයට නතුවන 
විප්ලවකාරී යවනසක් ඇති වීම වළක්වා, මාලිගා විප්ලවයක් මගින් සමාජ ගැටුම තුලනය කිරීම ඔවුන්යේ 
වෑයමයි. 

නමුත් සමාජයේ පිපිරීම ඇරඹී තිබියදී එය මඟහැර යෑයේ යේ උත්සාහය සාර්ථක කරගැනීම පහසු යදයක් 
යනාවනු ඇත. මන්දයත් යේ පාලනය විසින් යගන ගිය ප්රජාතන්ීය වියරෝධී යේශපාලන - සමාජීය හා ආර්ික 
සැලසුේ වල බලහත්කාරී බවට ඇති මාරාන්තික විරුේධත්වය, යේ ජනතා යපලගැස්ම පතුයල් පවතින නිසාය. 
ඒ අනුව එම බලහත්කාරීත්වය පදනේ වන්නාවූ යේ වයවස්ථාව නැති භංග කර දැමීම දවයස් අතයාවශය පළමු 
කාර්යභාරය වී තියේ. ඒ සඳහා; 

1.      වහාම නව වයවස්ථා සේපාදක මණ්ඩලයක් කැඳවා, පවතින අත්තයනෝමතික බලහත්කාරය 
පදනේ වන්නාවූ ආණ්ුක්රම වයවස්ථාව යවනුවට ජනතාවයේ ස්වපාලන බලය තහවුරු කරන, එනේ 
සිංහල-යදමළ-මුස්ලිේ ජාතීන් මුල්කරගත් රයේ සමස්ථ ජනතාවට; තමන් ජීවත් වන ඒ ඒ භූමි ප්රයේශ 
වලට යපාදුයේ බලපාන සමාජ, ආර්ික හා පරිපාලන තීරණ  ගැනීමට හැකිවන යලස මධයගත රාජය 
බලය ප්රජාතන්ීයකරණය කිරීම පදනේකරගත් නව වයවස්ථාවක් සේපාදනයට පියවර ගැනීම; 

 
2.       එම කටයුත්තට ඉඩ දී පවතින වයවස්ථාව යටයත් ක්රියාත්මක වන ජනාධිපති ඇතුළු ආණ්ුව 
ඉල්ලා අස්වී; වයවස්ථා සේපාදනය වන කාලය තුළ ක්රියාත්මක වන අන්තර්වාර පාලනයක්, 
පාර්ලියේන්තුයේ ක්රියාත්මක වන සියළු යේශපාලන පක්ෂ වල සහභාගීත්වයයන් ඇති කිරීම; 

 
3.       අනතුරුව නිදහස, ප්රජාතන්රවාදය හා ස්වපාලනය මත පදනේ වූ නව වයවස්ථාව යටයත් 
ක්රියාත්මක වන ප්රජාතන්රවාදී ආණ්ුවක් පත් කර ගැනීමට ජනතාවට අවස්ථාව සැලසීම මඟින් 
එක්සත් ලංකාවක් බිහිකර ප්රජාතන්රවාදී සංවර්ධන මාවතකට යයාමු වීම; 

යන වතවදෑරුම් ප්රාථමික වැඩපිලිවවල හා සටන්පාඨ මත ඉදිරියට යෑමට සූදානම් වන්නැයි, 

අත්තවනෝමතිකත්වය විසින් මතුකර ඇති දැවැන්ත සමාජ ආර්ික විනාශයට එවරහිව සටනට එළඹී සිටින 

ජනතාවවෙන් වමන්ම සමස්ථ කම්කරු පංති වයාපාරවයන් හා ජනතාවවෙන් ආයාචනය කර සිටිමු. 

 
 

 

ආචාර්ය වික්රමබාහු කරුණාත්න 
ප්රධ්ාන වල්කම් 
නව සම සමාජ පක්ෂවේ වේශපාලන මණ්ඩඩලය වවනුවවන් 

 

 


