
සබරගමව සහ උතර මැද පළාත සභා පස ගය දා ආණඩව වසරවා හැරේේ ඒවාේේ නල 
කාලය අවසන වමට අවරද එක හමාරකට මතේෙන  . යම පළාත සභාවක ආණඩ බලය 
හම පකෂයට කටයත කරේගන යාමට ේනා හැක පරද එම පකෂය සළෙරයක බවට 
පතවනේන නම  , ඒ අවසථාේේ එම පළාත සභාේේ බහෙරයක නේයාෝජනය කරන ඊ ළඟ 
පකෂයට බලය පැවරය යත බව නතේේ සඳහන ය  . එේහත එ වැන කසවක ේම පළාත 
සභා සමබනධේයන අනගමනය ේකරේණ නැෙ  . ජනාධපතවරයා ේේ හතමෙය එක ම 
නතය ව පළාත සභා ේදක වසරවා හැරණ  .
සයල කටයත අද සදධ වනේන එයාකාරේයන බව මළ රට ම දන  . ඒ සඳහා වදවත 
පැහැදල කරම අවශ් නැෙ  . මනද යත   , 1977 සට ේම සෙෝරය අේනක වාරයක ජනොව 
අතදැක ඇත බැවන  .
රද තරේේ ඩබල ඇකටන යනේවන හැඳනේවන රඟපෑමක ඇෙ  . එක ම පදගලේයක 
චරෙ ේදකක එක වර රඟපෑම ඉන අදහස ේකේේ  . මල වරට ේම ේස එක පදගලේයක 
චරෙ ේදකක රඟපාන දට අවසථාේේ මට ඇත ව අහලාදජනක වසමය ෙව මත මේේ 
මෙකේේ තේේ  . එය අපර වසමයක වන අෙේේ ම එකෙරා වදහක අේේකෂා භංගතවයක ද 
ජනනය ේකේේ ය  . එ ේෙක කල සනමාව තළ පවතවාේගන ගය සැබෑව එකෙරා දරටකට  
ේම දවතව රංගනේයන පළද ව බවක මට හැඟණ  .
සැබෑ දවේේ දවතව රංගන ශලපන හම වන වට ඉසමතෙට එනේන  , කහකතවය, 
වංචනකතවය සහ ර ුවටලල යන කාරණා ය  . එයන අප තළ වේටක ේකාෝපයක ද, 
වේටක ජගේසාවක ද ඇත ේකේේ  . පෝරශනය ෙවත තවෝර වනේන  , ලංකාේේ ේදශපාලන 
කේේෙෝරේේ දකනනට ලැේබන රංගනයන දවතව භාවයටත එහා යාමය  . එක ම පදගලයාට 
එක වර චරෙ තනක  , හෙරක  , පහක ආද වශේයන ේපන සටය හැක  . ඒ සෑම භමකාවක 
ම එම චරෙය එක ේස සාේථක ව රඟපාය  . රද තරේේ ද ේක ේස ේවෙත, 
ේදශපාලනේේ ද ේමය ඔකකාරය දනවන ෙරමට අපල ය   .

උදාහරණයක වශේයන වාසේදව නානායකකාර නැමැත චරෙය ගනන  . ඔහ වේම 
ේදශපාලනේේ දැවැනෙේයක  . ෙවමත ෙමා වාමාංශකේයකැ ය ඔහ වශවාස කරය  . ඒ 
වශවාසය එකේහළා සේදාස නැෙ  . ේහතව  , ලංකාේේ ඊනයා වාමාංශය ෙවමත නේවචනය 
ේකේරනේන  , ඉො සරල නේණායකයක වන ය .එන.ප  . ේනා වම යන ගෝරාම් කාරණය  
මෙ ය  . එේහත වාම ේදශපාලනය යන නැත බැර එකා සහ නැත බැර කාරණා ේවනේවන 
කරන ේදශපාලනයක වශේයන වඩාත පළල අේථයකන ගනේන නම  , වාසේදව යන ේම 
ේමාේහාේත ද වචනේේ පරසමාේෙ අේථේයන ම දකෂණාංශක ේදශපාලනඥයකට වඩා එක 
මයලකන වත ේවනස වනේන නැෙ.

ඔහ යදවාද ේදශපාලන ව්ාපෘතය එළපට දයත ේවදද පවා ේකාළඹ නගර සභා වරදධ 
පකෂ නායක ෙනතේේ වැජඹ තරහන වන වට මා සතේේ  , යදවාදය සහ ජාතවාදය පළබඳ 
ඔහේේ ේතරම ගැනම මේේ ේතරම ගැනමට වඩා ේවනස වය හැක නසා  , එ වැන යදවාද 
ේදශපාලනයක ේකාටසකරේවක වම ඔහේේ හෘදය සාකෂයට බරක ේනා වනනට ඉඩ ඇත 
බව ය  . එේහත යදධය සකෝරය ආකාරේයන දයත වන වට  , පෝරජාෙනෙෝරවාද මතමහල 
ගරාවැේටන වට සහ උතේේත දකේණත සාමාන් වැසයන ේබාෝමබවල ේගාදර බවට 
පතවන වට  , ඇසපනාපට ඔහේේ බහවධ රංගන ේකෞශල්ය ේපේනනට පටන ගන.



ේම පාපය සමා කර ගැනමට ේකාළඹ ේකාටේේ ේහාෝ ලේටන වටරවේම නැෙ ේහාත  
මේවන සලවාට වරදධ ව ජාතක රපවාහනය ඉදරපට වේරාෝධො ව්ාපාරයකට සහභාග වම 
සෑේහත ය ේම හටප වේලවවාදයා සෙනේන නම  , එය කරණ කාරණා අවේබාෝධ කර 
ගැනේම අවලක ේනා ව  , නේන අවසථාවාදේේ පෝරකාශනයක වමට ම සදසකම ලබනේන 
ය  . චමපක රණවක සහ වමල වරවංශ වැන ේකාෝඩකාරයන රට කරවනනන බවට පත වන 
වට ෙමන වැන හටප පොක ේයාෝධයනටත මස කටටක ේහාෝ ේදනේන නම එය බාර 
ේනාේගන සටමට ෙරම වාම එඩය ෙව දරටත සවමත නැත බව දැන ඔහේේ ඇඟට 
දැේනන යථාවක වය හැක  . එ නසා ම ේදාෝ  , ෙවත මයලක ඉදරයට ේගාස අද වන වට 
ඔහ ආණඩේේ මහ ඇමත අේේකෂකයා වශේයන සබරගමවට යාමටත බස ද තේේ  .

අවංක භාවය යන කමක ද  ? එක වට පෝරතවරදධ කාරණා ේදකකට අවංක වමට 
ේකේනකට අවශ් කරනේන ඇය  ? බලය පෙනේන බලය සඳහා ම පමණක ද  , නැත නම 
බලය හරහා යම ේසවයක රටට සද කරම සඳහා ද  ? යහ පාලනය ේවනේවන  , ජාතක 
සහජවනය ේවනේවන  , ේදශපාලන වසඳමක ේවනේවන කලක ේපන සට ජ.එල.පරස, 
උතර මැද සහ සබරගම පළාත සභා කල පරමට මතේෙන වසරවා හැරම ගැන කයනේන 
ේම ේස ය  . ‘චනදය පාවචච කරමට ජනොවට අවසථාවක ලබා දම ජනො සෛවරතවය 
උරගා බැලමට අවකාශයක ලබා දමක  . පෝරජාෙනෙෝරවාදයට හෙැත කසේවක ඊට වරදධ 
වනේන ඇය?‘

ේම මහාචාේයවරයා උනනතකාම ේදශපාලකේයක මස ේදශපාලනඥේයක ේනා වණත  , අඩ 
වශේයන නත ේේදේයක වශේයන වත  , මනස දවට කේශරකාවක නැත බව ේම ෙරම 
සරල ව ේලාෝකයාට ේහළදරේ කරමට ඉදරපත වය යත නැෙ  . ෙමා ලද ජනො 
සෛවරතවේේ වරම ඒ ජනො අභලාෂයට පටහැන ෙැනක උකසට ෙබා භකත වඳන 
අෙේේ ඔවනට ම ආපස හැර ේම ේස නනදා කරම ේමාන ෙරම අශලාචාර ද  ? ඕනෑ ම 
චනදයක ජනො සෛවරතවය සඳහා පාලකයන වසන පෝරදානය ේකේරන දේලභ 
අවසථාවක වශේයන සලකා ඔහ කයන පරද මනසන උදම ඇනය යත නම, 
ජනාධපතවරණය ේහාෝ මහ මැතවරණයත කල පරමට මතේෙන අද ේහට පවතවා ඒ 
ජනොවට ඔය කයන සෛවරතවේේ නදහස වඩාත ේහාඳන භකත වඳමට ේදනනැ ය 
වරදධ පකෂ ඉලලේවාත ේම නත මහාචාේයවරයා කයනේන කමක ද  ?
ලංකාේේ වවධ ේදශපාලනඥයන වවධ කරණ අරභයා ේලාෝකයාට අභේයාෝග කරම  , ෙේජන 
ගේජන පෑම දැන කාලයක සට සද ේකේේ  . ඒ ේවනේවන ේම වන වට ජනවා නවර 
ේවන ම ෙනතරක ද අත ේකාට ත ිේේ  . එහ මල පටව ේහාබවනේන  , ජ.එල  . පරස ේස 
ම  , බලේේ ේතජස පසේස හත හලමන පැනනම ජවකා වෘතතය කර ගත  , දයාන ජයතලක 
ය  . කලක ේමාහ උගෝර සටැලනවාදේයක  . ෙවත කලක ේේ ෝරමදාසවාදේයක  . දැන 
රාජපකෂවාදේයක  . ඔහේේ අලතම රාජ් ොනෙෝරක වසකම වනේන  , බ ෝරොන් මහ රජණ 
ේේ ඔටනන ගැලවය යත බවට බ ෝරොන් ජනොවට පෝරසදධේේ ේයාෝජනා කරමය  . රජවර 
සහ රජණයන නාමමාෙෝර වශේයන වත නෙනතවයට ේනා ගැලේපන බව ලයමකර ේේ 
ේපෞදගලක මෙය වවත  , සද වෑන එවා මනසන උසසන  , රජ මාළගයට ම මාධ් කරවන 
කැනදා ෙේජන පාන  , මහ දවල මානව හමකම උලලංඝනය කරන  , සළජාතක අයතන සමග 



මාරානතක ේසලලම කරන සැබෑ රජවරන ේේ ේකවටටයන  , ‘‘ේලාෝේකට පරකාේස 
වම පැඟර ෙෝරාේසාෝනමාදයට වැඩ යමක ේනා වන බව ේනා කව මනා ය  . ඊටත වඩා, 
හැම අවරදදක ම ේච ේගවාරා සහපත කරමන පරණ පරදදට අනසමරණ ලපයක ලවමට 
අමෙක ේනා කරන වදවතන ේම වැන භාවෙයක නයැළම හාසේ්ාෝතපාදක ය.

email : gviyangoda@hotmail.fr


