බ්රිතාන්යයන් යටතේ ශ්රී ලංකාතේ තේශපාලන් තෙන්ස්වීම්
4.1 කියීම් පත්රිකාෙ
අමද්යප ව්යාපාරය,ඉන්දියානු ජාතික ව්යාපාරයේ ආභාෂය, ලංකා ජාතික සංගමය යේශපාලන
ප්රතිසංස්කරණ ව්ලට බලපෑ ආකාරය
අමද්යප ව්යාපාරය


1912 ව්සයේදී රජයේ රා තැබෑරුම් පිහිටුවීමට අව්සර යද්මින්ද නව් සුරාබදු පනත පැනවීම නිසා
අමද්යප උේයඝෝෂණයක් ආරම්භ විය. එහි මූලිකත්ව්ය යගන කටයුතු කරන ලේයේ 1910
ප්රතිසංස්කරණයයන්ද තම ඉල්ලීම් යනාලැබීම නිසා අසතුටු වූ මධ්යම පංතිකයන්ද ව්න අතර එම
නිසා එය ව්ඩාත් යේශපාලන නැඹුරුව්ක් සහිත ව්යාපාරයක් බව්ට පත් විය. යමම උේයඝෝෂණය
ය ්තුයව්න්ද ඇතැම් සුරාසැල්ල ව්ැසී ගිය අතර අලුයතන්ද සුරාසැල්ල පව්ල හිටුවීමට අව්සර ලබා
ගැනීමට දුෂ්කර විය. අමද්යප ව්යාපාරයය කටයුතු සාේථක වීමත් අමද්යප සමිති ර ා ජනතාව්
සංවිධ්ානය වීමත් අමද්යප යේිකායේ දී ආණ්ඩුව් වියේචනය වීමත් නිසා එය අඩපණ කර
ද්ැමීමට ආණ්ඩුව් අව්ස්ථාව්ක් යසායමින්ද සිටින ලදී. ඒ සඳ ා 1915 මුස්ලිම් යකෝලා ලය
යයාද්ාගත් අතර අමද්යප නායකයන්ද කිහිප යද්යනකු අද්ත් අත්අඩංගුව්ට යගන සිං ල පුව්ත්පත්
කිහිපයක් ද් ත නම් කය ්ය. එමඟින්ද අමද්යප ව්යාපාරය කටයුතු අඩපණ වුව්ද් ඒ ර ා එෆ්
ආේ යස්නානායක ඩී එස් යස්නානායක ඩී බී ජයතිලක ව්ැනි නායකයින්ද යේශපාලනයට
අව්තීේණ විය .

ඉන්දියානු ජාතික ව්යාපාරයේ ආභාෂය


ලංකාව් යමන්දම ඉන්දියාව් ද් බ්රිතානය පාලනයට යටත් වූ අතර ඉන්ද නිද් ස් වීමට ඉන්දියානු
නායකයින්ද ශක්තිමත් උේයඝෝෂණ ව්යාපාරයක් ියත් කිරීම නිසා 1918 ව්න විට ලංකාව්ට ව්ඩා
ඉිරියට ගිය ප්රතිසංස්කරණ ඉන්දියාව්ට ලබා යද්න ලදී. බාල්ල ගංගාධ්ාේ තිලක් ,ම ත්මා ගාන්දි
ජව් ල්ලලාල්ල යන්දරු ව්ැනි ව්ැනි නායකයින්ද නිද් ස ිනා ිනාගැනීමට ය ව්ත් ස්ව්රාජය
ිනාගැනීම සඳ ා ප්රබල සටනක් ියත් කරන ලදී. 1927 ම ත්මා ගාන්දිතුමා ජව් ල්ලලාල්ල යන්දරු
තුමා ව්ැනි නායකයින්ද ලංකාව්ට පැමිණ ලංකායේ ජනතාව් ආමන්දරණය කිරීමත් සමගම
බ්රිතානය රජයට යපත්සම් ඉිරිපත් කිරීම යටත් විජිත භාර යල්ලකම් සමඟ සාකච්ඡා කිරීම ව්ැනි
ක්රියා මාේග ක්රියාමාේග යේශපාලන ප්රතිසංස්කරණ ිනා ගැනීමට ප්රමාණව්ත් යනාව්න බව් ව්ට ා
ගන්දනා ලදී.

ලංකා ජාතික සංගමය


ලංකාව් පුරා ප්රායේශීය ව්ශයයන්ද කුඩා සංවිධ්ාන බිහි ව් තිබුණ ද් යේශපාලන උේයඝෝෂණය
යමය ය වීමට තරම් ශක්තිමත් යපාදු සංවිධ්ානයන්ද යනාතිබුණි එම කුඩා සංවිධ්ාන මගින්ද ප්රබල
ඬක් නැගිය යනා ැකි විය යපාදු සංවිධ්ානයක අව්ශයතාව්ය තින්දම ද්ැනුයණ්ඩ 1915 සිං ල
මුස්ලිම් යකෝලා ලය අව්ස්ථායේ ආණ්ඩුව් ජනතාව් මේද්නය කිරීමට ගත් ක්රියාමාේගයක් සමග
යේ 1919 දී යේශපාලන කටයුතු පිළිබඳ උනන්දදු සියලු සියළු සංවිධ්ාන ඒකාබේධ් වී ලංකා
ජාතික සංගමය ආරම්භ ක අතර එහි ප්රථම සභාපති යලස යපාන්දනම්බලම් අරුණාචලම්
ම තාට පත්විය ලංකා ජාතික සංගමය පිහිටුවීයම් ප්රධ්ාන අරමුණ වූයේ යේශපාලන බලතල
ලාංකිකයින්දට ලබාගැනීමට ශක්තිමත් උේයඝෝෂණයක් යමය යවීම.

